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išleidžiame 
Lietuvos
vaizdais paminėti jos įsi
kūrimo 25 metų sukaktį. 
Lietuvos kariuomenės li
kučiai, nors išblaškyti sve
timose šalyse, ir Lietuvos 
partizanai ir šio karo me
tu kovoja dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir laisvės.

Minėdami Lietuvos ka
riuomenės įsikūrimo su
kaktį, pasimelskime už 
žuvusius mūsų jaunuolius 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės.

Angliakasių Rezoliucija 
Lietuvos Šelpimo Reikalu

1943, unani- 
the following

Today Lithua-

MAKE EVERY 
PAY DAY

BOND DAY
Join The Pay-Roll

* SAVINGS PLAN *

VOL. XXVIII — No. 90.

■ *

4

s'

U ¥$>

i*

<’

*

BOSTON PUBLIC LTBRARY
CH I EF 0F 30 OK SELECTICN DT
R E F E R E N C E DIV IS I 0 N_____
c o p l e O S

♦

TEL. SOUth Boston 2680

!.1|

•. u n
♦ .

Kl f
H ’

■-J
ūt * I

..v

X'

HM

♦

ii

K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
<  

DARBININKAS
Uthuanian Semi-Week!y 

Newspaper
Publishec! every

TUESDAY and FRIDĄ Y
366 Broaway, S. Boston 27, Mass,

I

ANTRADIENIS (Tuesday) LAPKRITIS (November) 30 D.. 1943 M. TEL. SOUth Boston 26S0

V'- •

f't'

✓ 
r

V *

t'

i
ii

•t
J* ...

t

/

*

i

FIVE CENTS

Sunaikino Ketvirtadalį Berlyno
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Lili U VOS KARIUOMENES MINĖTINI ŠUKIAI — uarganomis ėjom, and kovos žirgo augoi.i, 
kcvcs sūkury budėjom, iš visų pusių pulti, kirtį kirčiu mokėjom, Golgotos keliu išnešėm karžy
gių testamentą skaidrų, didingą. Karžygių dvasios laiminami, jų aukos skatinami, jų pavyzdžio 
traukiami, jų testamento žodžių įsakomi, tęsim toliau garbingą, karžygišką Vyčių tautos pasaką 
apie Riterį Budrį, kurio kardas nakties tamsą perkerta, dangaus Perkūną sutramdo, piktam prie
šui kelią atgal parodo. —

t

Liet uvio Tikėjimas
•J

Londonas, lapkričio 29 to neatsižiūrėdami į val- 
— Pereitą savaitę ketu- džios patvarkymus. Dėl 
rius ar penkius kartus iš bombardavimo daug žmo- 
eilės Britų lėktuvai puolė nių pamišo. Nacių policija 
Vokietijos sostinę Berly- pamišėlius areštuoja ir, 

Taipgi bombardavo kaip sako, gestapo agentai 
•juos šaudo. Taipgi šaudo 

sunkiau sužeistuosius.

ną. 
miestą Frankfortą.

Britai sunaikino ketvir- ir 
taaalį Berlyno. Apie 50,-. 
000 žmonių liko be namų. 
Apie 30 tūkstančių žmo-' 
nių užmušta.

1 Britai praradę 23 bom-Į 
bonešius ir apie 250 lakū
nų.

į
kraustyti iš Berlyno veik 
visus civilius gyventojus.

Anglijos oro jėgų minis- 
i teris pareiškęs, kad Ber
lynas bus deginamas ir ar- to salų. 

I domas.

Amerikiečiai Užėmė 
Gilberto Salas

Washington, D. C. —
Žiaurios kautynės vyko 

Sakoma, Vokietijos na- tarp Amerikiečių ir Japo- 
cių vyriausybė įsakiusi iš- nų Gilberto salose. Abi 

pusės skaudžiai nukentė
jo. Bet Amerikiečiai 
trenkė japonus iš 
wa, Makina ir kitų

1S- 
Tara- 

Gi’bcr-

kad

Kaitina Hitlerį Dėl Berlyno 
Bombardavimo

Mt. Carmel, Pa. — Šios 
kolonijos ir apylinkių ko
lonijų įvairios organizaci
jos ir unijos, lietuvių ir ki
tataučių, priėmė ir pa
siuntė Prezidentui Roose- 
veltui, Valstybės Sekreto
riui ir kitiems įžymiems 
pareigūnams rezoliucijas 
Lietuvos šelpimo reikalu.

Čia talpiname rezoliuci
ją, kurją vienbalsiai priė
mė Generalis Kasyklų Ko
mitetas.

RESOLUTION
The United Mine Workers of 

the Anthracite region, District 
£•, General Mine Committee of 
Mount Carmel and vicinity, on 
November 21, 
mously adopted 
reselutions:

WHEREAS,
nia is one of the most afflicted 
nations of this globai war; and

WREREAS, The Lithuanian 
Nation has not been admitted 
to the United Nations Relief 
and Rehabilitation Adminis- 
tration and its Convention 
held in Atlantic City, N. J.; 
and

WHEREAS, We the GeneraL 
Mine Committee, feel and f 
believe to be morally obligated; 
to plead the cause of suffering] 
Lithuania,

BE IT THEREFORE RE- 
SOLVED That we, citizens of 
the United Statės, urge and 
entreat the President of the 
United Statės, the UNRRA’s' 
Council to ūse every effort forj 
the immediate inclusion of 
Lithuania in the United Na
tions Relief and Rehabilitation 
Administration; and

BE IT FURTHER RESOLV- 
ED That copies of this resolu- 
tion be sent to the President of 
the United Statės: to the Se- 
cretary of Statė: to the Direc- 
tor - General of the UNRRA! 
and to the Chairman of the 
UNRRA Council.

(Signed) John Madden, 
Chairman.

Albert Bridy, 
Secretary.

Boston, Mass., lapkr. 29
Vakar vakare, 
Forume, 
svetainėje, kalbėjo Louis:reiškęs, jog kada Rusija 
Fischer, istorikas ir karo okupavo rytinę Lenkiją ir 
korespondentas, tema: — Pabaltijo valstybes 1939 
“Russia’s War Aims” 
(Rusijos Karo Siekiai).

Prelegentas Louis Fi
scher pareiškė, kad Rusi- ma, kada Rusija okupavo! 
jos reikalavimas prisi-} Pabaltijo valstybes ir ry-| 
jungti Pabaltijo valstybes tinę Lenkiją, tai ji susilp-l 
ir rytinę Lenkiją neap- nino savo pozicijas, nes 
saugos Rusijos nuo už- susidarė kur kas daugiau 
puolimo, kaip nepagelbė- priešų, šiandien Rusijos 
tų apsaugoti Didžiosios karo nuostoliai yra kur 
Britanijos nei Jung. Vals- kas didesni tik dėlto, kad 
tybių sienų prijungimas ji žiauriai pasielgė su ma- 
teritorijų. } žosiomis tautomis.

Fischer sako, kad Rusi-I 
ja daugiausia turėjo nuo
stolių Lenkijoj ir Pabalti
jo valstybėse, kur pačioje 
pradžioje karo 300.000 ru
sų kareivių pateko į Vo-; 
kietijos nelaisvę, nesu-} 
skaitomai daug jų užmuš
ta ir sužeista.

Jis pažymėjo, kad Rusi
ja prarado 7 milijonus ka
reivių ir 7 milijonus civi
lių žmonių šiame kare. 
“Bet Rusija nekovoja dėl 
demokratijos”, sako Fi
scher.

Kiek laiko atgal, Ford 
, Ford Hali Hali Forume kalbėjo tūlas 

John Hancock'prof. Scnuman, kuris pa-

Nors tau rankos nuo darbo sutinę. 
Nors tavoji širdis sužeista.
Bet dar mylim tave, o Tėvyne, 
Širdimi vis jauna ir karšta.

Apskaičiuojama,
ten užmušta apie 6.000 ja
ponų. Sakoma, kad iš 'apie 
2.000 ar trijų tūkstančių 
amerikiečių likę tik keli

Londonas, lapkr. 29 — Iš šimtai gyvų ir nesužeistų. 
Šveicarijos gautos žinios Iš to galima suprasti, kad 
sako, kad Berlyno gyven- tai buvo žiaurios kauty- 
tojai kaltina Hitlerį dėl to nes. 
miesto bombardavimo.

Kariuomenė Gražino 13 Bi- 
lionų Dolerių J. V. Iždui

Ka-

m., tai ji išgelbėjusi Mas
kvą nuo nacių.

Tačiau visiems yra žino-

Sovietų Ambasadorius Tu
rėjo Pasikalbėjimų Su 
Japonijos Ministeriu

Londonas, lapkr. 29 — 
Šiomis dienomis Vichy ra
dio skelbė, jog Sovietų 
Rusijos ambasadorius Ja
ponijai lankėsi pas Japo
nijos užsienių reikalų mi- 
nisterį Mamorų Shigemi-

Washington, D. C.
ro departmentas praneša 
kad jis grąžino J. V. Iždu’ 
13 bilionų dolerių, kurie 
buvo paskirti šių metų iš
laidoms, ir kuriuos jis su 
taupė, sumažindamas be
reikalingas išlaidas.

Lietuvoje Paminėjo "Žibu
rio” Gimn. Sukaktį

(LKFSB) Lazdijų gim
nazijos patalpose buvo pa
minėta Seinų “Žiburio” 
gimn. 25 metų sukaktis.

Nors eini tu kalvarijų kelią,
Nors jį laistai gyvuoju krauju, 
Tie skausmai mūsų nuotaiką kelia 
Ir mus uždega ryžtu nauju.

Joks pavojus, grūmojimai sunkūs 
Mūs šiandien nuo tavęs neatplėš, 
Nes tavęs mūs širdis prisisunkus, 
Tu — gyvenimo mūsų prasmė!

O mes tikim, o tikim. Tėvyne, 
Tuo, kad baigsis tavoji kančia. 
Tavo veidas nuo skausmo sutinęs 
Apsilies kada laime skaisčia!

O kas šituo tikėti nenori.
Ne lietuvis tas — Judas tiktai!
O Tėvyne, mes norim, mes norim 
Tavo vardą iškelti aukštai!

J. P. “T-tas

KOLUMBIJOJE PIRMAS LIE
TUVIS ĮŠVENTINTAS 

KUNIGU

Jung. Valstybių karo lai
vai, submarinai ir lėktu
vai nuo karo pradžios su 
japonais nuskandino 745 
Japonijos įvairius laivus. 
Šiomis dienomis nuskan-

Naciai Šaudo Sužeistuosius
Berne, Šveicarija, lapkr.

29 — Tūkstančiai Berlyno 
gyventojų bėga iš to mies- dino dar 10 japonų laivų.

RAUDONIEJI ATSIĖMĖ 
GOMELI

įdėjo Maruto straipsnį 
“East Prussia and Dan- 

; zig”. Jame nurodo, kad
Prūsai senovėje buvo tie 
patys žemaičiai, tik juos 
vokiečiai pavergė, suvo
kietino. Nuo 1525 m. Prū
sija priklausiusi Lenkijai. 
1701 m. Prūsija padariusi 
sąmokslą su kaimynais 
prieš Lenkiją. Vokietijos 

' galybė išaugusi iš Prūsi
jos. Reik tą galybę panai- 

pacj_ kinti. Šiaurės Prūsijoje 
miesto. £yvena lietuviai, o pietuo-

Londonas, lapkr. 29 — 
Maskvos žinios skelbia, 
kad raudonoji armija atsi
ėmė miestą Gomelį. Na
cių štabas paskelbęs, kad 

į jų kariuomenė iš to mies
to pasitraukusi.

Naciai sako, kad ju ka
riuomenė sugriovė dides
niuosius Gomelio miesto 1 
pastatus pirm negu jie iš; 

įjo pasitraukė.
Tačiau Sovietu žinios ? 

sako, kad naciai buvo ap- 
■ supti ir priversti 
i trauti iš Gomelio 1
Naciai yra priversti trauk
tis atgal ir 1____  ___
tuose.iŠ

se lenkai. Teisinga būtų 
kituose'frori- toms tautoms grąžinti jų

gyvenamas žemes, kaip 
! atlyginimą už vokiečių pa
darytus žiaurumus šio ka- 

•r

ro metu. Pagal pridėtąjį 
žemėlapi, p. Marut mums 
skirtu Stalupėnų. Pilkal
nio, Tilžės, Žulavos ir La- 

(LKFSB) Lenkų dvisa- biau apskritis. Karaliau- 
vaitinukas Anglijoje ‘The čiaus apylinkės tektų len- 
Common Gause’ rugp. 1 d. Ikams.

(LKFSB) Kolumbijoje, į vokiečių belaisvę ir 
karo stovyklų, įrodę savo 
estišką kilme, buvę paleis
ti į namus. Dabar, tikriau
siai, daugelį iš jų vokiečiai 
bus vėl suėmę, nes estai 
griežtai priešinasi ir oku
pantams naciams.

Pietų Amerikos respubli
koje, mokinasi du lietu- 

- viai saleziečiai. Šį mėnesį
tau ir su juo kalbėjosi net jįecĮu afou gaus šventimus.

Vienas bus įšventintas į 
j subdiakonus, o N. Saldu- 
,kas bus įšventintas kuni
gu. Tai bus, berods, pir- 

! mas atsitikimas, kad lie- 
j tuvis Kolumbijoje gaus 

šventimus. Jo

vieną valandą.

Lenkai S’ūlo Lietuvai Dalį 
Prūsijos

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ 
AUKŠTUMAS ITALIJOJ

Alijantų Centro,, Al-; manė važiuoti žiemavoti ■ kunigo
Jung. į Floridą. Jis savo racio-i šventimą1 bus s. m. lapkr. 

X .........j tarybai pasiūlė 7---- ~
Italijoj į pasirinkti: duoti jam 200 kys gruodžio 8 d.

Iš
giers, lapkr. 29 —
Valstybių penktoji armija navimo
oasivarė pirmyn 1 
šiaurės vakarus nuo Mon- galionus gasolino kelionei} 
taąuila ir užėmė kalnų i į Floridą arba 1,800 galio- 
aukštumas toje srityje. nų aliejaus kurui, kad jis

Britų aštuntoji armija 'galėtų apšildyti savo na- 
taipgi i 
priešo pasipriešinimą 
talijoj.

tarybai pasiūlė

i i

Rumunija Panaikino Maisto 
Racionavimą

!

28 d. Pirmąsias Mišias lai-
Hagues

Imieste.

lš Estijos I SSSR Buvę 
Išvežti 41,582 Žmonėsnugalėjo stiprų mą per žiemą, ši byla pa-

............ . I_'siekė VVashingtoną, ir ten 
,OPA išsprendė, kad ge- 
'riau duoti tam žmogui 
1800 galionų aliejaus. Ta

pčiau OPA Washingtone
'.padarė sprendimą, kad a- Sovietų 
teityje tokie klausimai žmones. Žymi jų dalis (a-

Davė Aliejaus Vietoj 
Gasolino

(LKFSB) Iš Londono 
praneša mūsų korespon
dentas gavęs žinių, kad iš 
Estijos bolševikai išvežę į 

Rusiją 41,582

Londonas, lapkr. 29 — 
Britų karo ekonomijos mi
nisterija praneša, kad Ru
munijos vyriausybė pa
naikino maisto racionavi- 
mą savo šalyje. Tai esąs 
įrodymas, kad Rumunija 
nori pasitraukti nuo Vo
kietijos.

ATITARNAVUSIEMS KAREI
VIAMS PLANUOJA IŠMOKĖTI 

PO $300

Dabar Rumunijos gy
ventojai galės gauti dau
giau maisto sau, kuris iki 
šiol buvo taupomas ir ati- 

sių Estijos karių) patekę duodamas Vokietijai.
Tūlas žmogus, gyv. Mas- būtų sprendžiami vietinių pie 13 tūkst., matyt buvu- 

sachusetts valstybėje, su-'racionavimo tarybų.

Washington, D. C.. lapk.}4 mėnesius.
29 — J. V. Kongrese yrai Jeigu šis bilius būtų pri- 
įneštas bilius. pagal kurį imtas, tai kiekvienas ka- 
paleistiems iš karo tarny- reivis ar jūreivis atleis- 
bos kareiviams ir jūrei- tas iš karo tarnybos gau- 
viams, ištarnavusiems 6, tų kas savaitę po 15 dole- 
mėnesius

i išmokėta
i $200 tiem, 
tarnyboje
ilgiau, ir po $100 tiem, ku-į kiekvieną savaitę neturė- 
rie išbuvo trumpiau kaip-tų viršyti $25.00.

ar ilgiau, būtų rių; vedusieji gautų po 
po $300.00: po $20.00, o turintieji vaikus 

kurie išbuvo į gautų po S2.50 priedo. Ta- 
4 mėnesius ari čiau gaunamoji suma
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turį

Fe-

Naudokitės Patarnavimu

— v •

pa- 
ap-

£ , M*
Of1

Užsienių Nuosa
vybės Turi Būti 

Praneštos

' TNINT 25 METŲ SUKAKTĮ NUO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KARIUOMENĖS SUSIORGANIZAVIMO šiandien pravartu 
iškelti tą faktą, kad Lietuvos kariuomenė, kad ir išsklaidyta Sovietiškos okupacijos laiku, vienok ji paliko savo istorišką testamentą, 

ae tarp kitko įrašyta ir šie žodžiai: —“Laiminga tauta, turinti sūnų, kurie dėl jds aukojasi... Mūsų tautos istorijos lapas aud
ringas. Tėvynės veidas krauju nuplautas. Lietuvių karžygių kaulais nubarstyta visa Rytų Europa. Visi jie žuvo už mūsų tautos eg- 
zlsteneiią— Mūsų karingos egzaminą išlaikė garbingai, krauju parašydami tautos testamentą. Margis, Gražina, Danutė... Eimutis, 
Lukšys? Juozapavičius ir tylus Nežinomas Karys... — ilga, nenutrūkstanti grandinė nuo XI amžiaus ligi šių dienų. Daugybė didingų 
vardų leidžia mums drąsiai ir prasmingai vadintis didvyrių tauta. Mūsų tautos didingumas ir garbė yra ne klasta, ne kreivais ke
liais. ne vingiuota diplomatija laimėti žygiai, bet pasiryžimu, auka, šventa teise, garbinga kova ir atkaklumu išlaikytas Saules, Vork- 
slos, Žalgirio. 1 
kymas. jų auka 
giai__
mes, karžygiškumo ir didvyrių testamento prisiminimo... Darbas, auka, pavyzdys ir pasitikėjimas savimi yra musų kelias

Viršuje iš kairės. Lietuvos Karo Laivyno laivas “Prezidentas Smetona” išplaukia į Baltijos jūrą iš Klaipėdos uosto... Vidury pa
veikslas Lietuvos raitelio, kurio žirgas nugali visas pasitaikiusias kliūtis... Iš dešinės, viršuje, išsirikiavę Lietuvos kariai - jūrininkai... 
Apačioje Lietuvos kavalerijos kulkosvaidininkai (kairėj) ir Lietuvos artilerija (dešinėj).

Radviliškio. Širvintų. Giedraičių laukuose egzaminas... Tų karžygių kelias— mums pavyzdys, jų mintys — mums Įsa- 
l — mums relikvija. Kas mina jų kapus, negerbia aukas, yra žemiausiasniekšas, kurio laukia Judo likimas. Mūsų žy- 

i da/nebaigti, lietuvių heroine daina neišdainuota. Pasaulis verda ir blaškosi... Tėvynė dar pareikalaus iš mūsų didžiulės ištver-
•••

įvairios žinios
KOKIE LAIKRAŠČIAI DABAR "es?sitįk‘\sHun^tų korespondentais. Lie- 

EINA LIETI JVOTE tuviškieji laikraščiai no
rėjo turėti savo korespon
dentus Helsinky, Romoje, 
Budapešte, bet vokiečiai 
nedavė leidimo. Tik Ber
lyne yra lietuviško laik
raščio korespondentas. 
Marijampolėje ėjęs “Su
valkietis” nacių buvo už
darytas už tai. jog drįso 
išspausdinti, kad lietuviai 
niekada neišsižadės savo 
nusistatymo pasiekti ne
priklausomos valstybės.

(LKFSB) Lietuvos teri- si n i ai: 1. “ūkininko Pata- 
torijoje dabar eina šie na- rėjas’. Kaune, spausdina- 
cių cenzūros kontroliuo- ma 160.000 egz., 2. ‘Tėviš- 
jami laikraščiai: i. Dien
raščiai: 1. ‘Ateitis’. Kau
ne. spausdinama 90.000 
egz.. 2. ‘Naujoji Lietuva’. 
Vilniuje. spausdinama 
60.000 egz., 3. ‘Goniec Co- 
dzienny' (lenkiškas). Vil
niuj. — 35.000 egz.. 4. 
‘Kaunaer Zeitung’ (vokiš
kas), Kaune — 4.500. 5. 
AVilnaer Zeitung' -(vokiš
kas). Vilniuje — 3.500. 
II. Savaitraščiai ir mėne-

4'f’f

totinai pabrėžė “sveiko 
proto” argumentą, pa
reiškė, kad UNRRA turi 
operuoti militarinio sau
gumo sumetimais tiek pa
greitinimui pergalės, tiek 
užtikrinimui greito eko
nomiško atgyjimo. “Sku
bi pagalba duos mums 
naujų sąjungininkų mūsų 
kovai ir “dar greičiau at
neš mums atstatymą nor
malių sąlygų gamybai ir 
prekybai, demobilizuotų 
kareivių sugrąžinimą prie 
darbų; laisvai dirbančių 
ir laisvų žmonių pasaulį”.

Visi amerikiečiai, 
svetimus bondsus bet ku
riai sumai, ar užsienių 
nuosavybę vertės $10,00C 
ar daugiau yra reikalauja
mi pranešti apie tokias 
nuosavybes iki gruodžio 1 
d. jiems artimiausiam 
deral Reserve bankui.

Šitoji informacija 
lengvins vyriausybei 
saugoti savininkų intere
sus ir bus gyvybinė pa
galba karo vedime'.

Beveik apie kiekvienos 
rūšies nuosavybę reikia 
pranešti — apie nekilnoja
mąjį turtą, pinigus, sveti
mą valiutą, užsienio ver
tybės popierių dalis užsie
nio bendrovėse, sutartis ir 
susitarimus patentų ir 
prekybos ženklų reikalais. 

, Valstybės iždas praneša 
kad tvarka gali būti grei
čiau atstatyti teritorijas 
re-okupuojant, jeigu mū
sų karo vadovybė turi to
kias informacijas po ran
ka. Visos informacijos bus 
laikomos paslaptyj ir bus 
prieinamos tiktai akredi
tuotiems Iždo atstovams. 
Kitos Įstaigos gaus tik to
kią informaciją, kuri joms 
bus reikalinga karo dar
bui.

i —

Lehman’a s Kaipo 
U.N.R.R.A. Vir
šininkas Praneša

Lapkričio 17 d. įvyko 
South Boston Health 
Council, kurio pirmininku 
yra Dr. Edward F. Tim- 
mins, susirinkimas, kuria
me paruošta programa 
apsaugoti So. Bostono 
žmones nuo plintančios 
džiovos ligos, kuri papras
tai karo laiku padidėja.

Iš vėliausio raporto pa- 
riškėjo, kad 1942 m. džio- 
zininkų skaičius pakilo. 
Priežastis, kad šiandien 
įmonės yra daugiau susi- 
kimšę ir sunkiau 
gas valandas.

South Boston 
Council rūpinasi
d žmonių būklę, ir pataria 
valgyti daugiau maistin
gų valgių ir daugiau ilsė
tis, kad apsisaugoti nuo 
džiovos ligos. South Bos
ton Health Unit yra at
daras kiekvieno gydytojo 
pacientams naudotis X- 
Ray įrengimais. Džiova, 
jeigu žinoma jos pačioje 
pradžioje, yra išgydoma.

dirba ii-

Health 
pagerin-

tančiai tai sudaro milži-J Kolumbijos Lietuviai Kvie 
nišką sumą ir labai svarbi — -
mūsų kareiviams karo 
frontuose,., tam tikri rin
kimo komitetai visoje ša
lyje nurodo.

Štai kodėl ir kokiu būdu 
kiekvienas gali rinkti tuos 
mažučius daiktus. Atlie
kami riebalai, aliejus, į- 
vairių kepsnių taukai, yra 
svarbūs todėl, kad jie turi 
glicerinos. Iš glicerinos 
padaroma eksplioduojanti 
medžiaga kulkoms ir pan. 
Kada sunaikinate riebalus jų adresas Inst. Salešia- 
naikinate kulkas. no, Mosąuera (Cund.) Co-

Rinkimų komitetas įro- lombia. S. A.
Gavome žinių, kad į Ko

lumbiją atvyksta dar vie 
nas lietuvis iš Ekvato 
riaus — klierikas Stasys 
Matutis. Jis baigė ten ant
rąjį teologijos kursą ir

čia Lietuvius Kareivius

I (LKFSB) Pietinės Ame
rikos respublikos — Ko
lumbijoje gyvena keletas 
lietuvių, jų tarpe salezie
čiai klierikai N. Saldukas 
ir M. M. Tamošiūnas. Jie 
jau greit bus įšventinti 
kunigais. Jie myli Lietu
vą ir lietuvius ir, jei ku
riam USA kariui tektų 
pakliūti į Kolumbiją, pra
šo pas juos atsilankyti

Jungtinių Tautų Pagal 
bos ir Atstatymo Admi 
nistracija pasiskirs sau 
uždavinį su šūkiu “padė
dami kitiems padedame ii 
sau” ir nesieks pakeisti 
“internacionalinę kontro
lę tautų kontrolę”, pareiš
kė per radiją buvęs gu
bernatorius

Lietimams Svarbūs Pasita
rimai Chicagoje

kė’. Šiauliuose — 45.000 
egz.. 3. ‘Žemaičių Žemė,’ 
Telšiai — 25.000. 4. ‘Pane
vėžio Balsas’, Panevėžyj
— 20.000 egz., 5. 
Kaune — 10.000 
‘Naujoji Sodyba’.
— 10.000 egz. , 7. 
Naujienos’. Biržuose. 10.- 
000 egz.. 8. ‘Žemės Ūkis’. 
Kaune — 25.000 egz., 9. 
“Savitarpinės Pagalbos 
Žinios', Kaune — 25.000 
egz.. 10. ‘Žiburėlis’, Kaune
— 215.000 egz.

‘Ateitis’ pradėjo eiti tik
nuo 1943 m. 
po to, kai 
“Į Laisvę' 
Pagalbos Žinios” tai lyg 
informacijų 
leidžiamas buv. Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus, kurs 
nacių okupacijoje negali 
kitaip veikti, kaip tik sa
vitarpinės pagalbos var
du. “Žiburėlis”, pasirodo, 
belikęs vienintelis Lietu
vos vaikų laikraštis, ofi
cialiai leidžiamas.

Tų laikraščių didžioji 
dalis užpildoma vokiečių 
informacijų agentūrų ži
niomis ar jų propogandi- 
nių įstaigų straipsniais. 
* okiečiai įsteigė leidyk
lą < Presseverlag), kuri* 
nerėmė į savo rankas Lie-į 
tuvos laikraščių leidimą. I 

Naciai buvo suorganizarį 
Šia proga sveikiname vę Lietuvos laikraštiniu-j nė yra nereikalingi daix- 

1 ir linkime ii-

——

Mykolas A. Nori 
gruodžio pirmą m 
vo 74-tą gimtadiei 
Norkūnas yra v< 
veikėjas lietuvių 
zacijosc. Ypatinga 
la pasireiškė Lieti 
čių organiza/ijcs 
žavime ii jos ligi 
nų nuoširdžiam 
me. f 
p. Norkūną 
giausių meteli

: i

h

s Vy 
gani 
j die
d j i n i

Savaitė
egz., 6.
Kaune
‘Biržų

sausio 4 d., 
buvo uždaryta 
. “Savitarpinės

biuletenis,

Sovietai įsileisią Kitų Vals
tybių Atstovus Šalpos 

Reikalais

Atlantic City. N. J., lap
kričio 29 — Sovietų Rusi
jos delegacija tarptautinė
je šalpos konferencijoje 
po ilgų kalbų sutiko įsilei
sti į Sovietų Rusiją kitų 
valstybių atstovus prižiū
rėti teikiamos šalpos pas-, 
kirstymą.

Pradžioje Sovietų dele
gacija aiškinosi, kad jų 
valdžia jau turi sudariusi 
savo šelpimo centrus. Ta
čiau kitų valstybių delega
cijos su tuo nesutiko, ir 
Sovietų delegacija 
priversta pakeisti 
nusistatymą.

do. kad galima rinkti viso
kios rūšies riebalus į vie
ną skardinę. Mėsos, laši
nukų, žuvies, daržovių ir 
vištienos riebalus — gali
ma visus pilti į vieną skar
dinę ir palaikyti pakol toliau tęs mokslą NIosque- 
svaras arba daugiau su- roj.
rinkta ir tada reikia nu- Yra ir daugiau permai- 
nešti į bį kurią mėsinyčią. nų: spalių mėn. pabaigoje 
Mėsinyčia pristatys visus 
surinktus riebalus į tam 
tikrą vietą kur jie bus pa
keisti į gliceriną dėl eks- 
plioduojančios medžiagos.

Išnešiotos šilkinės arba 
“nylon” kojinės yra svar
bios dėlto, kad jas galima Lietuvos reikalų propa-, 
pakeisti į maišelius ir pa- gandai.

(LKFSB) Lapkričio 20- 
22 dienomis Chicagoje vy
ko Am. Liet. Tarybos pre- 

Herbert H. zidiumo, Liet. Taut. Tary- 
Lehman’as po to kai jis bos vadovybės, New Yor-
vienbalsiai buvo išrinktas ko ir kitų rytinių apylin- 
negeraliniu U.N.R.R.A. di- kių tarybų 
rektorių.

Pirmu kartu oficialiai a-• kviestųjų svečių pasitari- 
pibrėždamas 
trijų Jungtinių Tautų ir 
vienuolikos 
tautų organizacijos poli
tiką, Lehman’as taip pat biuro steigimo 
pabrėžė tai, kas jau Ame- Lietuvos žmonių šelpimo 
rikos kalbėtojų buvo sa- 

i kyta, kad nei viena šalis tampresnių ryšių ir koor- 
! neturi pakankamai ištek- • dinuoto veikimo tarp A- 

buvo numatytos vestuvės yiena Pa^i išspręsti šias merikos lietuvių patrijo-

i mų L<nyuiį įgaliotinių, 
i Kun. Vienybės atstovo ir

t

trisdešimt-' mai. Buvo svarstyta da- 
’ ‘bartinė Lietuvos padėtis 

sąjunginių ir su tuo surištos akcijos
klausimas. informacijų 

reikalai,

klausimai, sudarymas

buvo į
savo i

Skardines, Silkinės Kojinės 
Ir Riebalai Reikalingi

šaukštukas atliekamo
riebalo, suvartota skardi-

Naciai buvo suorganiza/ nė ir išmesta šilkinė koji- sutarpinti

pakeisti į maišelius ir pa
rašiutus. Jeigu kojinės 
perdaug suplyšusios ir 
pilnos skylių jos vis reika
lingos. Jeigu šilkinės arba 
“nylon” tai būtinai reika
lingos. Išplauk ir nunešk 
į Stocking Salvage Depot, 
arba į bi kurią krautuvę, 
kurios parduoda kojines. 
Tokios krautuvės turi 
tam tikras vietas šiam 
tikslui. Jos pristatys tas daryti su skardinėms. Jei- 
kojines į reikalingas vie- gu tavo apylinkė skardi-

■ tas. '
Senos skardinės svar-:jas ir laikyk pakol įsaky

mai bus duoti jas rinkti.
FLIS.

p. Siručio su viena kolum- milžiniškas prieš akis sto- 
biete, kurios motina ang- -vinčias problemas ir to- 
lė ir kuri buvo išauklėta dėl visos šalys— nariai tu- 
Londone. Ji savo mokėji-|ri prisidėti pagal savo iš- 
mą angliškos kalbos mie-!Sa*es’
lai pasiryžusi panaudoti: Lehman as pasakė, kad 

UNRRA turėtų būti vie
nas iš didžiausių Jungti
nių Tautų įrankių “karo

tų.

«<1_______ 1

Tebėra Gyvas Kražiy 
Didvyrhį Nuodemklausis

(LKFSB) Ištremti nu
teistus Kražiečius Lūkiš-

priešai, ypatingai japonai, laimėjimui ir taikos kon-A‘°A^Dekšnvt 
dabar laiko žlmes iš kur solidaeijai” ir pridėjo -!
daugiausia mūsų cinos <mes turime būti vedami ne- tada buvęs Vilniuj, dabar daugiausia musų einos . . ti.. sentimentu tebegyvenąs Chicagoje.paėjo j vien humanistiškų sentimentų

Rinkite kiekvieną skar- J®?08- bet Pat sveiko proto 
dinę, apart dažos, varni-1 dčsnių ,r abipusio intereso, 
šio, aliejaus arba pieno NuZalėti Ašį ir būti nepasiruo- 
skardinių. Kiekvienas Sai-i susiem*s suteikti pagalbos vy- 
vage Committee vietinis |rams; moterims ir vaikams, ku- 
ofisas duoda patarimų ką rieišlaikė gyvas -- ___

......

nių nerenka tai išplauk

bios todėl, kad jas galima 
..utirpi“ti ir pakeisti į 
“sheet tin”, kuris yra ne- 

•:ų ekskursiją i Vokietiją.!tai paprastam žmogui, bet išpasakytai svarbus me
dei jie buvo saugomi, kadkada jų susirenka tūks-talis, nes dabar mūsų

Remkite tuos profesijonalus tr biz
nierius. kurie savo skelbimais remia 
•‘Darbininku’’.

> viltis ir sau
gojo savo meilę laisvei per ke
lis karo ir priespaudos metus, 
būtų tikrai didelė kvailystė, 
katastrofiškas atsižadėjimas 
principų, kurie yra pagrindu to, 
ką mes branginame civilizaci
joje ir žmonijoje”.

Buvęs New Yorko gu
bernatorius, kuris pakar-

Mre/7/ 
TUM IT IN!
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Sovietų "Garbės" Pojūtis
į

Konstantin Umanskij, būvusis sovietų pasiunti
nys Washingtone, dabar gi einąs tas pačias pareigas 
Meksikoje, pareiškė, kad sovietų siena su Lenkija bū
sianti ta pati, kuri susidarė 1939 m. Kitais žodžiais, 
Rusija yra nusistačiusi pasisavinti tą Lenkijos dalį, 
kurią ji užėmė tuo metu, kai Hitleris buvo bebaigiąs 
Lenkiją užkariauti. Umanskij esąs tokios rūšies žmo
gus, kurs kalba apie politiką tik tuomet, kada yra 
Maskvos įgaliotas bei įsakytas tai daryti. Tuo būdu jo 
pareiškimas yra oficialinio pobūdžio. Kitas reikšmin
gas reiškinys yra tas, kad sovietų pasiuntinys taip pa- j 
sisakė kaip tik tuo momentu, kada mūsų Valstybės! 
Sekretorius Cordell Hull, išduodamas savo raportą iš, 
Maskvos konferencijos, užtikrino, jog Amerika, Ang
lija, Sovietų Rusija ir Kinija vieningai susitarė garan
tuoti laisvę visoms tautoms, didelėms ir mažoms, sa- 
vystoviai ir nepriklausomai savo reikalus tvarkyti. 
Charakteringa, kad tuč-tuojau po Maskvos konferen
cijos, sovietų spauda griežtai pabrėžė, jog Lietuva, 
Latvija ir Estija nesąlygingai priklausančios Rusijai, 
nes jos pačios l?ūk tai savanoriškai prie Sovietų “res
publikų” prisijungusios. Gi dabar patuntu (neilgai 
trukus) iškyla tokios pat pretensijos prie tos Lenkijos 
dalies, kurią raudonoji armiją, tuomet Hitlerio talki
ninkė, 1939 m. negarbingai užgrobė. Reiškia, nežiū
rint Maskvos konferencijos nutarimų, sovietai ciniš
kai pareiškia, kad “sutartinėj” su Alijantais politikoj 
jie laikytis savo linijos, t. e. eis smurto ir užgrobimo 
keliu. Anot anglų spaudos, Alijantai, išgirdę Umans- 
kio pareiškimą, valandėlei sulaikė savo alsavimą. Aiš
kiau tariant, krūptelėjo. Diplomatiniais sumetimais 
stipresnių žodžių nevartojama, bet ir tie, kuriuos pa
vartota, užtektinai pasako.

Taip pat pradėta kreipti dėmesio į sovietų politi
kos vingiuotę. Washingtono Žinių (N. C. W. C. News 
Service) komentatorius J. J. Gilbert taip pasisako:

“Liepos 20, 1932 m. Rusija pasirašė nepuolimo 
sutartį su Lenkija “status quo” (tebūnie kaip yra) pa
grindu. Atnaujinta 1934 m., ta sutartis turėjo tesėti 
dar 10 metų, t. y. iki 1944 m. Tačiau rugsėjo mėn. 1939 
m. Rusija su Vokietija Lenkiją jau pasidalino. Vokie
tija pasigriebė vakarinę dalį, Rusija rytinę. Čia pat 
Maskva ir Berlynas pasirašė savąją 10 metų nepuoli
mo sutartį. Sekama to kaleidoskopo vingė nukrypo 
taip, kad biržely 1941 m. Vokietija puolė Rusiją. Seka
mam liepos mėnesy Rusija pasirašė su Lenkija kitą 
sutartį, išsižadėdama tų žemių, kurias buvo užėmusi 
1939 m., su vokiečiais besėbraudama. Tą sutartį Bri
tanija savo parašu sutvirtino”...

Dabar vingė griežtai suka atgal. Tai kažkokia am
žinai besivingiuojanti, ciniškai begėdiška, žulikystė. 
Toks tai sovietų “garbės” pojūtis. K.

<.«

LIETUVOS KARIAI — Tvirti dvasia, užgrūdinti kaip plienas mes 
visados — lyg audros, viesulai ar vilnys! Mes gi — į žygį pulkas po 
pulko už tėvų krašto teisę gyventi. Tau mes, Tėvyne, puošiame ta
ką, klodami darbą, džiaugsmą ir dainą! Į naują aušrą kelius žvaigž
dėtus, ir per uolas —bedugnėse ir pragarmėse — išnešti Saulėn 
šventą laisvės kryžių.

25 Metai, Kaip Pradėta Orga
nizuoti riuomenš

•f

Tai Tiksli Propaganda
Sugrįžęs iš fronto vienas aktorius papasakojo a- 

pie teikiamas kareiviams pramogas. Ruošti fronte 
spektaklius, pramogas, teatrus, pasilinksminimus — 
labai pagirtina. Tai išblaško juodas mintis, pakelia 
ūpą ir, iš viso, duoda nervams pasilsėti. Bet apverkti
na, kad tų pramogų rūšis visai netinkama. Matomai 
pramogų vadovybė turi mintyje kažkokią nešvarią 
propagandą — ištvirkinti jaunus vaikinus, nes rodo
mieji teatrai ar šokiai esą tokios žemos gyvuliškos rū
šies, kad patys kareiviai buvo priversti vaidintojus 
nuo scenos nušvilpti. Jaunimas nori pasilinksminti, 
juodas mintis išblaškyti, bet rimties valandoje, kuo
met mintis bet kuriuo momentu gali užklupti, nešva
rūs vaizdai ne vietoje. Tur būt promotoriai patys 
pagal save sprendžia — kitokio dvasinio pasitenkini
mo nesupranta, kaip tik nešvarius geismus sukelti. 
Tame ieško nusiraminimo, užuomaršos ir poilsio. Bent 
kalbamasis aktorius, pastebėjo, kad daromos fronte 
pramogos didžiumoje įžeidžia dvasinį ir kultūrinį ka
rių skonį. Mūsų armija, dėkui Dievui, dar nesukomu- 
nistėjo. Dar peranksti ją jovalu vaišinti.

Dėdės Šamo kariuomenėj tarnauja didis nuošim
tis vyrų turinčių aukštesnį išmokslinimą. Eiliniais 
tarnauja profesoriai, gydytojai, advokatai, universi
teto studentai. Jų moralinis, etinis ir patrijotinis lygis 
labai aukštas. Idealai taip pat kilnios rūšies. Dauge
lis jų savanoriai, o kurie ir šaukte pašaukti, tai eina 
nevaromi, žodžiu, visi pašauktieji elgiasi kaip tau
rūs, kilnūs piliečiai. Vaišinti juos nešvariais teatrais

(LKFSB) Lapkričio 23 
dieną Lietuvoje būdavo 
kariuomenės šventė. Tai 
prisiminimas 1918 metų, 
kada pirmasis Lietuvos 
ministeris pirmininkas 
davė įsakymą karininkui 
Galvydžiui - Bykauskui 
sudaryti pirmąjį pulką. 
Tas įsakymas — laikomas

: kas, šarvuočių rinktinė su 
šarvuotais traukiniais, 
automobiliais, tankais, ge
ležinkelių batalijonas, a- 
viacija. Paskutiniu metu, 
vadovaujant gen. Rašti
kiui ir kitiems rimtiems 
vyrams, Lietuvos kariuo
menė darė didelę pažangą.

Verta dėmesio ir mums 
įkvėpimo galinti duoti yra 
(1919 m. geg. 4 d. ministe- 
rių kabineto patvirtinta) 
Lietuvos kareivio priesai
ka:
— Aš priesiekiu Aukš

čiausiam Viešpačiui Die
vui teisingai tarnauti Lie
tuvos kariuomenėje... Pri
siekiu, nesigailėdamas sa
vo sveikatos 
ties, ligi 
kraujo lašui 
vos laisvę ir
mybę, o taip pat 
žmones ir visą 
mę nuo kokių nors 
nių ar vidaus priešų 
puolimo ir nuo
kurie mūsų krašte 
riaušių, ardys žmonių 
darbą ir ramumą ar kitaip 
kaip skriaus žmones.. Kad 
šią priesaiką darau tikra 
širdimi ir gryna sąžine, iš
keliu ranką prie Viešpa
ties Dievo”.

i

i

ir 3 kareiviai. Tačiau vis
ką nugalėjo pasirįžimas. 
Jauna Lietuvos kariuome- 

: nė gynė gyventojus nuo 
i vokiečių, nugalėjo ber
montininkus ir bolševi
kus, kietai grūmėsi su len
kais. 1926 metais Lietuvos 
kariuomenėje jau buvo 9 
pėstininkų pulkai, 4 arti
lerijos pulkai, vienas gu- 
sarų ir vienas ulonų pul-

ro informacijas nuo prie
šo didės tiesioginėje pro
porcijoje su mūsų karo 
veiksmais. Tuo pačiu 
daugiau ir daugiau mūsų 

! namų fronte bus įvelta, 
i tiesioginiai ir netiesiogi
niai, į tuos puolimus — 
gamyboje daugiau pabūk
lų ir medžiagų — plukdy
mui daugiau išteklių ir 
pulkų. Kai didesnis skai
čius žmonių artėja prie 
karo pastangų, galimybės 
išplepėti karo informaci
jas neatsargiom kalbom 
didėja.

Neleisk tavo neatsargio
mis kalbomis sumažinti 
kariams galimybę būti 
namuose Kalėdų šventėse.

I

I

nei gyvas- j 
paskutiniam 
ginti Lietu- 
nepriklauso- 

mūsų 
mūsų že- 

užsie- | 
už-į 

visų tų, 
kels

I

! pradžia oficialaus Lietu- 
; vos kariuomenės organi
zavimo. Šiemet nuo to į- 
vykio sueina 25 metai. 
Pradžia buvo labai sunki. 
Kai bolševikams besiarti
nant prie Vilniaus pirma-! 
sis pulkas turėjo keltis į1 
Alytų, jame tebuvo tik 25 

j karininkai, 3 valdininkai i

reiškia tą pat, ką nekultūringai iškolioti ar padaryti' 
jiems viešą sarmatą. Promotoriai tai žino, bet jiems! 
tur būt kas nors įdiegė propagandistų mintį: sunedo-| ^Vnriant!
rinti, sudemoralizuoti ir pakrikdyti Amerikos kariuo-'T.\ . ' . * . j

r y Lietuvai po Didžiojo karomenę... K. , , , . , , i.. buvo toksai darbų gausu- 
imas, kad daugelis taurių 
| pasišventėlių visomis jė-; 
gomis prie jų puldamiesi! 
net gyvastį pašventė vei-j 
kime dėl savosios tėvynės.Į 
Tarp tokių, amžino lietu
vių atminimo nusipelnęs, 
buvo ir Vytautas Endziu- 

ilaitis. Jisai buvo gimęs 
1893 metais. Išėjęs Mari- 

! jampolės gimnaziją, Mas- 
i kvos universitete studija- 
ivo gamtos mokslus, drau- 
! ge domėdamasis filosofi- 
ijos, religijos ir pasaulė- 
i žiūros klausimais. Visa e- 
i nergija metėsi į mokslei
vių ir studentų veikimą, 
• organizuodamas ateitinin- 
■ kus. Buvo “Ateities” re
dakcinės komisijos narys. 
Kilus Rusijoje revoliuci
jai, dar labiau įsitraukė į 
visuomeninį veikimą dar
buodamasis dėl krikščio
niškosios demokratijos, 
organizuodamas ateiti
ninkus ir, ypač, darbinin- 

;kus. Važinėjo su paskaito
mis tais klausimais ir ra
šinėjo į laikraščius... Įkū
rė Lietuvos Darbo Fede
raciją ir sumanė leisti 
darbininkams laikraštį

Tremtinio Aidai

Jau metas po meto praslinko liūdnai. 
Ir dar mūs tėvynę tespaudžia vargai. 
Jau nakty neb’miegu; matau aš ją vis, 
Ir skausmo suspausta net plyšta širdis.

Tos pievos! Laukai! Lankiau aš jus tis! 
Dabar lyg šešėlius apsiautė naktis.

Močiutės grintelę matau viduryj — 
Ją vieną beverkiant audros sukuryj. 
Senąjį tėvelį, Sibiro laukuos, 
Girdžiu aimanuojant bedievių rankos.

O Dieve! Kam leidai šiai šaliai aukos
Taip baisiai, skausmingai, paskęsti kraujuos? 
Nejaugi jos meilė menka, neverta, — 
Užpelnė, kad plaktų mūs TĖVO ranka?

Ir man taip bemąstant, girdžiu lyg sapne, 
Tėvynės mūs balsą raminant mane;
Taip aiškiai, taip tyliai, liūdnai ir skaudžiai — 
Dėjojant, maldaujant mane atvirai:

“Jei myli šalelę tėvelių senų
Ir linki jiems laimės pirmųjų tėvų, 
Brangink jų sėklelę, pasėtą širdyj, 
Ją laistyk, augink svetimoje šalyj.

Ir melsk kasdien Tėvo, visų mūs, danguos’ 
Kad teiktųs ne’pleisti brangios Lietuvos. 
Tada išvalyta kančios ir audrų, 
Pakilusių iš naujo tarp naujų laikų.

Ir vėl jus tėvynė bujosiu gražiai. — 
Nes ištikimi liko mano vaikai”.

t

Vienuolė.

Valgyk Daugiau 
Bulvių

Karo Maisto Adminis
tratorius, Marvin Jonės, 
pareiškė, kad 
kiekio bulvių 
mas, nereiškia 
bulvių 
mo”.

“Didesnio 
susikrovi- 
nelegaiių 

atsargų sudary- 
Bulvių derlius šiais

metais yra milžiniškas ir 
sandėliai yra perpildyti. 
Tokiu būdu būsi patriotiš
kas ir apsukrus, jeigu lai
kysi šį bulvių perviršį na
muose.

Bulves laikyti yra leng
va. Jos išsilaiko mėnesiais 
bet kurioje sausoje vieto
je, kur temperatūra laiko
si tarp 40 ir 60 laipsnių. 
Tavo rūsis ar pastogė, ga
ražas ar porčius, tikriau
siai yra geros laikymo vie
tos. Net virtuvės daržovių 
spintelė suteikia gerą vie
tą išlaikyti bulves mėnesį 
ar šešias savaites. Valgy
damas jas kol jų yra daug, 

j padedi tiek sau, tiek vy
riausybei.

I

“Darbininką”. Jo idėja bu
vo ir organizuoti Katalikų 
Veikimo Centrą, kurs vė
liau Lietuvoje turėjo dide
lės reikšmės katalikų gy
venime. Gyveno kaip as
ketas — pats pusbadžiu ir 
menkučiais drabužėliais, 
dažnai — susinešiojusiais

i visiškai, bet viską atiduo
davo neturtingiems moks
leiviams. Darbų naštos 
nuvargintas organizmas 
nebepakėlė vėliau pristo
jusios ligos ir jisai mirė 
vos 27 metus turėdamas 
1918 m. lapkričio 30 d., 
palikdamas gilų liūdesį, 
ypač moksleivijos ir dar
bininkijos tarpe.

Jo šviesų atminimą pa
gerbdamas poetas M. 
Vaitkus sukūrė tokį eilė
raštį:
“Nenoriu mirti! nenoriu mirti!

i
Širdis taip trokšta gyvent ir 

veikti!
■Jaučiu bemirti dvasios tvirti... 
Broleli gelbėk! nenoriu mirti!” 
“Nurimk, brangusis! Likimo 

svirtį
Regiu pakilus... Kova reiks 

baigti”...
Ram us ir saitas... Nebreiks jam 

mirti,
Nebreiks pasauly kan Jei utis— 

veikti.

NAMINIS FRONTAS
Neatsargios

Kalbos
ap- 
už-

Daug karių grįsta iš 
mokymo stovyklų, iš 
jūrių bazių ir kovos zonų 
į namus atostogoms. Pa
gunda kalbėti apie tai, 
kur jie buvo, ką darė, ko
kios rūšies apmokymą ga
vo, bus didelė, ypatingai 
kada bus raginami geros 
valios, bet negalvojančių, 
šeimos narių ir draugų.

Šitie vyrai yra išmokyti 
atskirti naudingas prie
šams informacijas nuo 
nesvarbių. Jie, greičiau-

LIETUVOS karių būriai išsirikiavę vakariniai maldai.'šiai, nebus kalti dėl neat-
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sargių kalbų. Ir mes netu
rėtume būti kalti nereika- 

1 lingais klausinėjimais, ne- 
i žiūrint kaip nesvarbūs 
i mūsų klausimai gali atro- 
i dyti mums. Tačiau jeigu 
j tokią, netyčia išslydusią, 
i informaciją išgirsime, 
! mūsų iškilminga pareiga 
įjos nepakartoti.
i Visa tai labai svarbu, I1 dėlto, kad mes esame puo
limo kovos fazėje. Mūsų 
jėgos kiekviename mūšio 
lauke puola — ir jei mūsų 
kariuomenė turi stumtis 
pirmyn, tai turi priklau
syti nuo netikėtumų — 
staigių puolimų ir mūsų 
paslapčių saugojimo.

Svarbumas išlaikyti ka

1

Pirk Karo 
Bondsus

į Čia pat namuose eina 
kova, kurią turime laimėti 
— jeigu mes norime, kad 
■Amerika būtų puikus ir 
padorus kraštas mūsų 
vaikinams sugrįšti. Mes 
turime kovoti prieš inflia- 

jciją, ir vienas geriausių 
būdų tai daryti, yra įdėti 

j kiekvieną dolerį, kurį tik 
i mes galime, į daugiau Ka
ro Bondsų. Jeigu mes ne
laimėsime prieš infliaciją, 
mes apvilsime savo sūnus, 
lygiai taip pat kaip atsisa
kydami siųsti jiems karo 
medžiagą kovoti su ašim 

i—dėlto, kad infliacija taip 
i pat gali būti naikinanti. 
Nepirk nei vieno daikto, 
kurio tau būtinai nereikia. 
Įdėk kiekvieną dolerį, ku
rį tik gali sukrapštyti, į 
Karo Bondsus. Tu gausi 
savo pinigus atgal už de
šimties metų su gerais 
nuošimčiais — gi tuo tar
pu saugiai savo paties a- 
teitį, Amerikos ateitį ir a- 
teitį mūsų kovojančių vy
rų. Taip — pirk daugiau 
Karo Bondsų. Užsisakyk 
rytoj dar Bondsų per Pay- 
roll Savings Plan. Dova
nok Kalėdų proga Karo 
Bondsus... tai dovanos su 
ateitim.I

i

r^OTEOT YOUR 
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Dievo Teismas
I. Prasidėjo karštas šau-

Atėjo 1921 metai. Kovos dymasis... Bet neilgai te- 
lietuvių - lenkų pafrontėj sitęsė mūšis: lenkams atė- 
aprimo. Nebedunda žemė jo pagalbos iš užpakalio, 
nuo armotų griausmo; ne- kuri puolė mūsiškius su 
beraižo oro kulkų švilpė- durtuvais. Keletas baugių 
sys; nebetarška tolumoj įnirtusio su mirtim kovi- 
kulkosvydžių tarškynės: mosi minučių 
naktimis dangus neberau- vių kariai 
donuoja iš gėdos, degi
nant žmonėms žmonių so
dybas.

Lietuvių kariuomenės 
karys Antanas Matulaitis 
su trimis savo 
eina 
Atėjus nakčiai, 
keitė kiti trys kariai, ir jie 
dabar gėris rimtim ir ši
luma jaukioj ūkininko 
troboj. Lauke mėnesiena. 
Tylu. Girdėt tik kartais 
kažkur tolumoj šunį sulo- 
jant. Ir šaltis-piktuolis 
sprogina sienojus...

Jau rengės Antanas eit 
gulti — tik štai staiga 
smarkiai pradėjo loti viso 
sodžiaus šunes ir pasigir
do keli šūviai.
— Kas čia galėtų būti?— 

paklausė Antanas.
— Gal lenkai? 

vienas draugas.
— Negali būti! 

Antanas — Juk 
liaubos. Čia bus 
susipratimas, 
žiūrėti!

Ir jie visi trys, 
apsivilkę kailiniukais, pa
siėmę šautuvus, išsiskubi
no pro duris į šaltąją nak
tį-

Tik pasirodė jie gatvėj 
— juos sutiko tankūs šū
viai.
— Vyrai! tai — lenkai!... 

Išdavikai!.. Greičiau užu 
kerčios!

— ir lietu- 
guli sniege 

kraujais apsilieję, o lenkų 
didvyriai narsiai kaujas 
su beginkliais gyvento
jais: su senukais, moteri- 
mis ir vaikais, vilkdami 
juos iš lovų ir vienmarški
nius varydami lauk, o pa-

draugais 
pafrontėj sargybą.

juos pa- tys plėsdami ir grobdami, 
kam kas patinka.

n.
Mirtinai sužeistas, An

tanas Matulaitis guli snie
ge šalia taip pat mirtinai 
sužeisto vieno užpuoliko. 
Deganti netoliese troba 
šviečia jiemdviem vietoj 
grabnyčinės. Mirtis arti
nas. Merdintieji kartais 
praveria akis ir giliai atsi
dusta - sudejuoja.
— Dieve! pasigailėk ma

nęs nusidėjėlio! — tyliai 
at<iliPnp skrenda i dangų iš stings- 

P tančių Antano lūpų.
— atsakė “ Gerai’ gerai! šaukis i
nūnai 
koks 

Eikim

pa- 
ne- 
pa-

Tai ne miškas šlama ūžia, blaškomas audrų,... Lietuvos tai kareivėliai gausiai surinkti, žvanga gink
lai. pentinėliai ir žirgai risti... Lietuvos tai kareivėlių girdisi daina; ji bangas ore sukėlė, ji tvirta, jau
na...

si, susirūpinusi. Priešo 
siela kyla linksma, sku
bindamas! pasiekti kelio
nės tikslą, kartkartėmis 
žvilgterėdama į kelionės 
draugą ir stebėdamasi, 
kad jis irgi kyla aukštyn, 
o ne grimsta į pragarmes, 
ir vėl paniekiamai nusi
sukdama į šalį...

i Po ne per ilgos keionės

I

savo pagoniškąjį Dievą! 
Gal jis tave išgirs ir atda
rys pragaro vartus! — pro 
sukąstus iš skausmo dan-

rankutę, priėjusi, smar
kiai timptelėjo ją kelis 
kartus, murmėdama: “Ta
tai tau ir tvarka! dar neį- 
sitiekę elektrinio skambu
čio! atliekuonys!”

Antano siela trūkterėjo, 
išgirdusi iš ano pasaulio 
skambalėlio garsą, ir da 
labiau išsigando, kai pasi
girdo anapus vartų sun-

sielos atsidūrė dangaus <ūs žingsniai...
pamūryje: tamsiai mėly-. jy SHH
ni mūrai; žvaino stiklo, *
lyg žvaigždės, langai; ap-

skubiai tis SUŠI?'PŠtė “"^“ty-'akiy pakelti. Jo draugo-

Kaip tatai!? Tas kažkoks sielgetaudamas į atitinka- 
ten aitis, tas lietuvis, tas mą štabą, pilnas gražios 
chamas į dangų įleistas! vilties, jog jam, tokiam 
Kur čia teisybė?.. Ir įleis- užsitarnavusiam vyrui, 
tas anksčiau už jį, už Joną duos gražų paliudijimą ir 
Cyrulį, kankintinį ir išpa- sotų užsiėmimą, 
žintoją! Koki užgaulė!

V.
Dabar š. Senelis kreipės 

į Cyrulio sielą:
— O tu kaip čion pakliu

vai?
— Garbingoj kovoj su

— Kas čia taip smarkuo- lietuvių nevydonais padė-
?aU auksiniai vartai rato*1’ - Paklausė PasirodPS jau galvą už Tėvynę Len- van auKsiniai vartai rato vnr,noqp kažknk« žilas so. 
išvaizda, visai tartum me
nulis...

Antano siela kukliai ap
sistojo ties vartais ir nė 

į nekruta, nedrįsdama nė
sis priešas ir, nebiągirdęs 
atsako, maldingai atsidu-' 
so: Viešpatie, į Tavo ran- 
kas atiduodu savo dvasią! nustebus"!

m. ’ .............. ...
Skrenda į dausą dviejų 

kareivių, dviejų buvusių- jo, žuvusio už brangiąją 
jų priešų sielos žvaigždės ir dangui tėvynę, apsi- 

i spindulio taku. Antano žvalgę ir, pastebėjusi prie 
i siela skrenda susimąsčiu- vartų staktos skambučio

vartuose kažkoks žilas se- kiją!
i nelis, o pastebėjęs avi šie- — Bet juk tu, rodos, 
Jas: — Kas judu ir iš kur? keis esąs iš Kukučių?

— Aš — Jan Cyrul iš Ku- tai — ne Lenkija!
— Kaip ne Lenkija? Pati 

tikroji Lenkija! Tik Len
kijos provincijos Lietuvos 
dalelė!
— Vis dėlto Lietuvos! O 

Lietuva veržias (ir tai tei
sėtai ir pagirtinai) į lais
vę!.. Na, o dar juk tu visai 
ir ne lenkas...
— Kaip tatai 

Tamsta mane

kučių, o Tamsta — tur 
būt, š. Petras? — pirmas 
pasišovęs ir grakščiai pri-

sa- 
Gi

____ 4 ——————
nežiūrėdami jo lenkiškos 
kalbos ir lenkiško unaro, 
tiekė jam dėl Dievo mais
to ir nakvynės...

Pagaliau susilaukė pa
lankaus atsako, gavo gerą 
liudijimą... ir daugiau nie
ko, jei neskaityti malo
ningo patarimo: “Keliauk 
į Vilnių. Tenai koki vals
tybinė įstaiga priims sar
gu ar ką”.

Varguolis išėjo į Vilnių... 
Tai speigas, tai atodrėkis. 
Žmonės, juo artyn did
miestis, juo kietesni. O čia 
nei žmogus, nei elgeta — 
nei šis, nei tas. Ir tenka 
vargšui vis dažniau išgirs
ti: “Duonos nori? o špy
gos ar esi ragavęs?” ‘Nak
vynės norėtum? o šuns ar 
nenorėtum pažinti?’ ‘Ke
liauk sau! tokių per daug 
jau čia valkiojas!’ Saky
davo kartais vargšas: ‘Juk 
aš — lenkas! aš — jūsų 
brolis! aš jus gyniau nuo 
tų nuožmiųjų lietuvių ir, 
begindamas, sveikatą pra
radau!’ Gaudavo tokį ar 
panašų atsaką: ‘Reikėjo 
mums tavo gynimo! Koki 
būtų buvusi bėda, kad bū
tų atėję tie lietuviai? Žiū
rėk, kaip jie ten sočiai ir 
šiltai gyvena, o mes čia 
skurstame’!

Bet žmogus, kai tenka, 
daug ko pakelia. Ir mūsų 
Cyrulis galop nukako į 
Vilnių.

Atkelia
vo nuvargęs, sušalęs, išal
kęs. Eina pas viršininką— 
namie nesą. Eina antrą 
kartą— palauk: pietuojąs. 
Laukia — po poros valan
dų pranešama: ateik ryto 
dieną; šį vakarą ponas 
viršininkas su reikalais 
nepriima — svečiai. Dan
tis sukandęs, paniuręs, iš
eina Jonas į gatvę. O čia 
jau naktis. Eina ieškoti 
nakvynės — niekas nepri
siima: ar maža tokių val
kiojas! kiek jau apvogė! o 
ir nužudė ne vieną! eik 
sau, iš kur atėjęs!.. Apėjo 
visą miestelį; vos kojas 
bepavelka; beldės ir į šta
bo bustą; gavo atsaką: čia 
— neligoninė ir ne ubagy- taip be galo. Visur vietos 
nas; eik sau sveikas šalin! 
o ne — tai patupdysim į 
šaltąją!.. Bando dar bels
tis vienur - kitur: “Dėl 
Dievo malonės, įleiskit!” 
Ar visai neatsiliepia, ar 
varo šalin... O naktis šal
ta. Gultum kur į patvorį— 
nušalsi! Pagaliau viena 
senutė įsileido vargšą per
nakvoti.

Anksti rytą kareivbuvis 
atsikėlė ir nusiskubino į 
štabą, kad, saugok Dieve, 
kartais nepavėluotų. Mie
gūstas, pagiringu 
žiovaudamas, 
jį išklausinėjo 
tokią ištarmę:

VII.
Ilgai jis klajojo po šaltą, 

beširdį didmiestį, vienos 
įstaigos siuntinėjamas į 
kitą, tos — į dar kitą ir

priešo !
valandikę palūkėjusi ir, 
nieko nesulaukdama pasi-

, kad ir:
danguj toki netvarka -ilu Ten nematyti š. š. 
niekas neateina pasitikt! Trejybės kuri kil.

ra n <naiQ . . _ , - ,mame soste sėdėdama, jo 
1 lauktų prisiartinant. Kei
sta! nėra niekur nė ange- Lenkas! tikras 
lų būrių, kurie, su arfo- — Kiek atmenu, tu pasi- 
mis, kankliais ir kitais in- sakei esąs Cyrulis; o tai — 
strumentais rankose, bū- lietuviška pavardė, 
tų pasirengę jį palydėt į — Taip, Cyrulis — lietu- 
dangaus linksmybes... Jo- viška; bet aš esu ne Cyru- 

; nas kiek pasipiktino. Net lis, tik Cyrul; o tai — visai 
negirdėt nė iš tolo garbi- kas kita, visai kas kita! 
namų giesmių! Tatai taip Pakraipė, nustebęs, gal- 
čia priimami vyrai, kurie, vą š. Petras ir, pamąstęs, 

j benovydami Dievo ir š. tarė: 
; Lenkijos garbei pagonis, — Ėjai prieš savo tėvynę 
savo galvas paguldė! Kaž- Lietuvą iš vieno su jos 
koki karti banga pradėjo priešais... Už tai reikėtų 
kilti Cyrulio širdyj. tave pabausti!.. Bet manei

Senelis valandėlę pasi- gerai darąs: tad esi nekal- 
žiūrėjo kažkaip keistai į tas... Už tai reikėtų užmo- rinkti žinių 
kalbantįjį, nieko

f16 ii.-sigretinęs, bėrė Jonas Cy
rulis ir domesingai vogti
nai žvilgterėjo pro š. Pet
ro stuomenį į dangaus gi- 

J - VM . . •

ne lenkas? 
užgauni!., 

lenkas!

• v

PADĖTI i

1

2 karSto oėgan-

I

3

4

5

kranus, 
tik tiek.

Dabar yra iaikaa peržiūrėt: 
savo šildimo siat^mą. Nelau
kit* iki orui atšalsiant.

Nenaudokite
čio vanuens plovimui indų ar 
rankų. Sutaisykite 
Šildykite vandens 
kiek reikalinga.

Niekad nepalik atdarų šaldy
tuvo durų. Visuomet atšal
dyk išvirtus valgius pneš dė
siant į šaldytuvą.

Virkite "Įsą valgį pečiuje.

Užsuk

*UtLISHEO IN SUPFORT OF THE GOVERNMENT S PCDGRAM TO CONSERVE VITAI FUELS FOR WAR PURPOSES

ŠTAI KAIP JŪS 

GALITE

Insuliuok savo namus dabar 
su ••veather-stnpping. Tas ne 
vien padės žiemą išlaikyti 
šiltai namus, bet ir vasarą 
->r-. : io- namams vėsum

veidu, 
viršininkas 
ir išnešė 
turim su- 

apie 
neatsa- kesnio duoti... Gm... užmo- gausi pasilaukti,

kė ir, atsisukęs į Antaną, kesnio ir bausmės sykiu... gal dar į kalėjimą reiks 
paklausė: Nelengva sugalvoti!..

j ----- 0 tu kas per vienas? 1 Tr trinas mactvHama« ’

I

NAUDOKITE MAŽIAU GASO 
VIRIMUI IR KONSERVUOKI

TE JĮ KARO REIKALAMS
Dėlto, kad aliejus ir angliai yra nau
dojami padarymui gaso. Kiek tik Jūs 
sutaupote gaso. tas padeda kariaujan
tiems ir karo įvairioms industrijoms. 
Štai dėl ko Vyriausybė ragina mus 
MAŽIAU naudoti gaso virimui, van
dens šildymui, šaldytuvams ir kamba
rių apšildymui.

Mes ko-operuojame šalies Vyriau
sybei. taupydami kurą mūsų išdirbys- 
tės įstaigose. Jūs galite irgi padėti, 
prisilaikydami kairėje pusėje, nuro
dytų taisyklių.

Atlikite savo pareigą, taupydami 
kurą karo reikalams. Naudokite MA
ŽIAU gaso šiandien ir kiekvieną die-

Nelengva sugalvoti!..
' Ir trinas, mąstydamas, 

Antanas Matulaitis kaktą gerbtinasis Senelis.
I n 10 Mariampolės, žuvęs Pagaliau veidas jam nu- 
susirėmime, lenkams už- švito, ir jis sušuko: 
puolus paliaubų metu ra- — Gerai! radau!.. Gera 
mų pafrontį — 

jvo Antano siela.
— Šventasis

Vartininkai! argi nežinai, tame, ką myli... Sakyk, tu — 
jog tai — lietuvis, o lietu- labai myli savo “tėvynę”? Gerai dar, 
viai — nenaudėliai, nieka
dariai, nedorėliai, pago- — Tad eik, 
nys! dręsa kurti savą pa- Lenkijos sūnau, 
gonišką Litvą! dręsa kelti jos linksmybių 
ranką prieš mūsų šv. Mo- Ir pasijuto Jono siela 
tiną Lenkiją, kada ji eina kažkokio vėjo pagauta e- 
paimt jų į savo motinišką santi ir benešama žemės 

i prieglobstį! linkui...
• Nieko Cyrulio sielai ne- VI.
atsakęs, š. Petras malo- —
niai tarė Antano sielai: 

! — Gerasis ir ištikimasis 
I savo skriaudžiamosios
matutės - tėvynės sūnau, 

į eikš į savo Dievo linksmy
bes!

Ir kukli Antano siela į- 
žengė į dangų ir išnyko 
tvykstelėjusioj neapsako
moj šviesoj. Pasigirdo ste
bėtinai graži angelų gies- atsidūsėjo Jonas, 
mė... Vis tolyn... tolyn...: Ilgai sirgo jisai. Išėjo iš 
Pagaliau nutilo. į ligoninės su medine koja,

Be galo nustebęs, Jonas ramsčiais pasiremdamas, 
nė žodžio nebgali ištarti. Ilgai keliavo pėsčias ir pa-

*

seniai užimtos; visur vie
noks sausas atsakas: “Čia 
nereikia! eik kitur”. Vadi
nas, vieta užimta kokio a- 
tėjūno iš tikrosios Lenki
jos: jais stengiamasi už
kimšti čia visus plyšius. 
Kada Cyrulis, galop nebiš- 
turėjęs, pradėjo už tai 
priekaištų daryti, gavo 
dažnai išgirsti: “Tylėk, 
šuns kaule! nemandrauk 
per daug!” “O kas tu per 
vienas?.. Lenkas? tėvynės 
gynėjas? Už Lenkiją 
kraujo liejęs? Cha! cha! 
cha! Bocvinės kraujas! 
pas mus jo nė šuns nelak
tų”! "Sakais esąs lenkas? 
O ar žinai, kas tu esi iš ti
krųjų? lietuvių klumpis, 
daugiau nieko!” “Veizė
kit! ir šitoks užsigeidęs 
būt lenku! O ar tu, kvaily, 
nežinai, jog pelėda negali 
virst sakalu? Lenkų krau
jas! O! tai — didis, šven
tas dalykas! kas tau. ko
pūsto galvai, jo duos?!”

Kryžiaus kelionė... Ne
galima rasti, net kur gal
vą priglaust. Vos išsimal- 

kad gailiašir-Įdauji atliekamą saus* 
džiai chamai — lietuviai,! Tęsinys 5-tame pusi.

tave! 
kažin,

i

tave pasodinti!
Patylomis keikdamas, 

iškūprino Cyrulis laukan. 
Prasidėjo sunkios lauki
mo dienos. Čia nėr kur pa
sidėti, nėr kuo misti, o tu

atraporta- žmogui dovana tai, ką jis lauk! ir nežinia, kiek! Nu
myli... Dažniausiai žmo- eina po kelių dienų vieną 

dangaus gus atranda sau bausmės kartą, nueina antrą, trečią 
nežinai, tame, ką myli... Sakyk, tu — vis nėr ir nėr žinių!..!

— O! taip! labai! labai! 
ištikimasis 

ragauti

VI.
Atsibudo Cyrulis vieno

je mažoje kilnojamoje pa- 
frončio ligoninėje. Pirma, 
ką pajuto, buvo stebesys. i 
“Kaip 
A-a!”

čion pakliuvau?..
- ir prisiminė jam 

viskas: buvo mūšis, buvau 
sužeistas, gulėjau šalia! 
sužeisto lietuvio... paskui 
lėkėva abudu į padanges... 
“Gražus tai buvo sapnas!”

Representative Jėnnings Randolph iš West Virginia 
įteikia Senatoriui Joseph C. O’Mahoney, dėžę gąsdino 
padaryto iš anglių. Jiedu susitinka Washingtono air- 
port’e.
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(Pradžia 4 pusi.) 
duonos plutą. Rūbai nusi
dėvėjo; batai prakiuro. Ar 
ėmęs virsk galutinai elge
ta, ar žūk' Į tėviškę grįžt 
gėda; akis badys: tai tavo 
lenkystė! tai tavo lenkai!

Nuolatinis valgio ne- 
prieteklius, nuovargis taip 
nukankino kūną, nuolati
niai rūpesniai, susikrimti
mai, pažeminimai, užgau
lės taip paėdė širdį, jog 
Cyrulis vieną dieną pasi
juto daugiau nebišturė- 
siąs. Vargais negalais nu
sivilko dar į bažnyčią, at
siklaupė pasimelsti ir su
gniužo ant grindų. Rodos 
jam, jog miršta, jog lekia 
į kažin kokią bedugnę.

■ ■

— 5

1 Ir prasidėjo jam sunkus 
darbymetis. Kampelis bu
vo tamsus ir nesusipratęs; 
apylinkėje daug aplenkė
jusių. Su visu karštumu 
kibo Jonas į darbą: ragin
ti žmones šviestis, žadint 
juose susipratimą, aiš
kint, kas jie ir kas jiems 
tie lenkai ir ta Lenkija, o 
kas Lietuva; kurti širdyse 
tikrosios tėvynės meilę; 
ragint žmones spiestis į 
draugijas, priešintis prie
spaudai, reikalaut savo 
teisiu gerbimo, savų mo
kyklų, savų knygų, savų 

, laikraščių; kurstyt žmo
nes rašyt pasauliui apie 
savo skriaudas, skųstis 
Tautų Sąjungai ir Antan- 

VIiI " tei, siųsti peticijas pasau-
lio galiūnams, kad juos 

Nulėkė sau pažįstamu grąžintų į Motinos - Lie- 
keliu prie dangaus vartų 
ir, susigėdęs, pilnas bai
mės, ilgai nesiryžo sus
kambinti. Galų gale ne
drąsiai suskambino. Pasi
rodė vartuose š. Petras.
— Kas čia?.. A! Cyrulis, 

Jonas Cyrulis, lenkas! at
menu! atmenu!
— Gal ir nelenkas...
— Na, ką? atvykai gal 

ačiū pasakyt už savo ro
jų?.. Gal prašyt, kad ant 
visados tave ten palik
čiau ? Bet juk reikia tau ir 
bausmės paragaut... Tad 
skiriu tave į Lietuvą... Ar 
sutinki?
— O! bausk! bausk ma- Lietuvos lietuvį kareivį, 

paimtą į nelaisvę. Pasilsė
jęs valandą Kukučiuose, 
būrys norėjo toliau joti, 
bet ant saito pririštas prie 
jų vado balno belaisvis ne- 
bestengė toliau bėgti — 
taip buvo nukankintas ir 
nuvargęs. Tada vadas, iš
sitraukęs revolverį, šovė į

krūtinę sukruvinęs, prieš vargšą, ir šis griuvo že- 
ją ranką pakeldamas. No- mėn; bet buvo dar gyvas, 
rėjai pamotės — turi pa- Vadas jau rengės šaut an- 
motę. Grįžk į savo Kuku- trą šūvį, tik čia ūmai puo- 
čius, kuriuos valdo dabar iė tarp jo ir sužeistojo Cy- 
tavo mylėtoji pamotė Len- rulis, šaukdamas: “Sus
ki ja! išgerk savo karčiąją tok! ką darai?! Juk neva- 
taurę lig pat dugno! Ati- lia belaisvių be reikalo 
taisyk, kiek išgalėdamas žudyti!” Čia pasigirdo šū- 
ir sugebėdamas, žalą, ku- vis, taikytasis į belaisvį, ir 
rią esi Motinai - Tėvynei Jonas krito žemėn šalia 
pagaminęs, ir. kai ateis mirštančiojo kareivio... 
diena, kurioj lietuvis ka- žmonės, išsigandę, išbė- 
reivis palaimins tave, už giojo ir išsislapstė. Ulonai 
jį mirštantį, tada bus tavo pajojo sau. Du nelaimin- 
bandymams galas!.. guoju paliko bedribsą su-

tuvos prieglobstį... Daug 
vargo gavo Cyrulis pakel
ti, daug nemalonumo pa
ragauti. Iš jo juokėsi, jį 
šmeižė, persekiojo, nuo 
viršininko pas viršininką 
tampė, kalino kalėjimuose, 
ne kartą mušė... Bet jis 
kantriai viską kentė ir 
rankų nenuleido. Ir pradė
jo jo sėjamoji sėkla bui- 
niai želti... Bet nebetoli jo 
gyvenimo galas.

X.
Vieną gražią dieną bū

rys lenkų ulonų, grįžda
mas iš plėšikiško žygio, 
parsivedė iš laisvosios

• v

Pirmiau Italija buvo Jungtinių Tautų priešas, bet šiandien jau eina ir 
italai į talką prieš nacius. Vaizdas parodo, kaip italų belaisviai nuošir
džiai padeda iškrauti šovinius AH-fantų karo zonoje.

XI.
jųdviejų tyros; 

neišmatuojamas

mirė. Mirė 
laisvis.

užmerkė akis ir 
ir jo brolis - be-

“Dabar paleidi, Viešpatie, 
savo tarną ramybėje anot 
savo žodžio”! Nusišypso
jęs, jis giliai, ramiai atsi
dūsėjo,

Patartina visiems užsi- akis meluoja svietui”, 
'prenumeruoti “Vytį”, nes Tikrai, komunistai per 
jį leidžia brangiausias akis meluoja arba nesu- 
mūšų išeivijos žiedas — pranta žodžio “okupaci- * 
jaunimas, susispietęs į ja”. Ar penkių šimtų tūk- 
Lietuvos Vyčių organiza- stančių raudonarmiečių į- 
ciją. Prenumeratos kaina siveržimas Lietuvoje nėra 
$2.00 metams. Adresas: okupacija?

; Vytis, 366 W. Broadway, Taip, Lietuva dabar ken- 
So. Boston 27, Mass. čia nacių vergiją, bet ji 

---------------- kentė taip pat žiaurią So-
Sovietų Sąjungos (Rusi- vietų bolševikų vergiją 

jos) spauda, o ją seka vi
sa komunistų spauda, jau 
nebekelia “antro fronto” 
klausimą. Jau pripažįsta, 
kad “antras frontas” yra 
Italijoj. Šis perversmas į- 
vyko tuoj po Maskvos 
konferencijos. Tačiau 
Maskvos konferencija iš
šaukė naują Sovietų ir 
komunistų 
mą, būtent,

” Europos tautų siekių 
jungtis į Federacijas.

Vadinasi, Sovietų Są
junga (Rusija) visiškai 
nepripažįsta mažosioms 

i tautoms laisvės. Ji savi
nas! ginklu užgrobtas Pa-

pasipriešini- 
dėi mažųjų

ne! siųsk į Lietuvą!
Liūdnai nusišypsojo dan

gaus Vartininkas:
— Laisvosios Lietuvos, 

tavo Matutės, nebeteks 
tau išvysti, nes per daug 
esi jai nusikaltęs: esi ją 
paniekęs, jos išsižadėjęs, 
ją išdavęs priešams, jai

4

Ir kyla 
sielos į 
dangaus aukštybes, kyla Vyčių Algirdo 17 kuopa 
ramios, bet tylėdamos, sa- finansavo organo ‘Vyties’ 
vy susikaupusios. Pasie
kė dangaus vartus. Ilgai 
stovėjo, nedrįsdamos pa
liesti dangaus varpelio. 
Pagaliau Jono draugas 
nedrąsia ranka kukliai pa
lietė rankelę. Atsidarė 
vartai. Pasirodė Senelis 
ir, kreipęsis į Jono drau
gą, paklausė:
— Ir vėl? O kas tu toks?
— Vincas Dovydaitis...
— A! žinau! žinau! girdė

jom jau!.. O tu kas toks?
— Jonas Cyrulis...
— A-a! prisimenu, prisi

menu!.. Tad jau nebe Jan 
Cyrul?.. Girdėjom, girdė
jom, kas atsitiko!

Ir ilgai žiūrėjo į Joną, 
gėrėdamasis,
nęs Senelis. Galop 
braukė nuo 
džiaugsmo ašarą ir mink
štu, geru balsu tarė:
— Na, vaikeliai!

Vyčiai Pagerbė Vyčius I Pirm4 puslapį puošia balti jo valstybes ir bijosi,
• 1 ! Tuną "VolctirHin anolininta i___ □ __ a._____

Kareivius

So. Bostono Lietuvos

išleidimą lapkričio mėn., 
1943. Tą numerį toji kuo
pa dedikavo Lietuvos Vy
čių organizacijos nariams, 
kurie yra karo tarnyboje.

• Jung. Valstybių spalvuota 
į vėliava; trečiame ir ket
virtame pusi, telpa L. Vy
čių 17 Algirdo kuopos val
dybos ir direktorių vaiz
dai ir trumpa apžvalga.

“Vytyj” telpa daug gra- tautas ir pasauliui grąžin- 
žių straipsnelių, patrioti- ti taiką. Tai kas bloga, 
nių eilių, žinučių ir vaizdų, kad Ašies nualintos ir pa- 
Tačiau reikia pažymėti, vergtos tautos siekia są- 
kad dauguma raštų telpa jungos

■ anglų kalba.
“Vytyj” telpa turiningų

> straipsnių apie Lietuvą
• veik kiekviename nume- 

Gal ir gerai, kad
straipsnius apie Lietuvą

kad Pabaltijo ir kitos tau
tos nesudarytų Sąjungos 
kovai dėl nepriklausomy
bės ir laisvės.

j Mes kovojame prieš Ašį, 
. kad išlaisvinti pavergtas

bolševikų 
1940-41 metais.

Lietuviškų duobkasių 
laikraštyj rašo, kad tūla 
Kristina Stanislovaitienė 
“Amerikos- Sovietų Drau
giškumo (American - So
viet Friendship)” organi
zacijos suvažiavime lap
kričio 6-7 dd., New Yorke, 
kalbėjosi apie “Pabaltijo 
kraštų įstojimo į Tarybų 
Sąjungos tautų šeimą is
toriją”. Ji buvus vieninte
lė moteris. Dalyviams su
teikusi apie Pabaltijį 
“daug medžiagos”.

Ir Judo pabučiavimas 
kai kam suteikė daug 
džiaugsmo ir medžiagos. 
Kas gi toji Stanislovaitie
nė. Ji yra Waterburietė, 
visa širdimi atsidavusi 
mūsų tautos priešams.

Tame suvažiavime duob
kasiai kasė duobę Lietu
vos atstovybei. Bet grei
čiausia jie patys į ją įpuls.

■------ ’> ar federacijos?
Kaip didelės, taip ir ma
žos tautos nori gyventi. 
Sovietai turėtų pripažinti • 

Jeigu didžiosioms 
tautoms - valstybėms rei
kalinga vienybė, tai ji tuo 
labiau reikalinga mažo- 
sioms tautoms, kurios, ki- 

. . -• /i- lūs karui, labiausia nu-

susigraudi-
nu- 

blakstienų

Žmonės, išsigandę, išbe-

bandymams galas!..
Ir pasijuto Jonas Cyru- sijungusio jų abiejų krau

lis begulįs švarioj lovoj, jo klane. Jaučia juodu, jog 
šiltam kambary: gailės- mirtis žiūri į akis. Ir sako 
tingas lietuvis kunigas, mirštąs belaisvis Jonui: 
radęs jį bažnyčioj apalpu-i “Ačiū, brolau, kad norė
si, parnešdino į savo bus- jai mane užstoti! Pačiam 
tą ir atgaivino. Po kelių teko... Dabar abudu mir- 
poilsio dienų, gavęs iš šei-isiva”.
mininko kiek pinigų ke-i Lyg dangaus giesmė, su- 
lionei, atsisveikinęs su sa-. skambėjo tie žodžiai Jo- 
vo geradariu, Jonas iške- no ausyse. Ir, lyg žaibas, 
liavo į tėviškę. ‘nušvietė jo protą mintis:

<

I

COLD PERMANENT

I

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

nuo $10.00 iki $15.00

*

(

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Po gražaus darbo gražus 
ir atilsis! Eikite čia! gau
site skaisčią nugalėjimo 
karūną ir ragausite gyvo
jo vandens, džiaugdamusi, ryj. 
•iš Gelbėtojo šaltinių!

Ir plačiai atsivėrė dan- ir jos kovą dėl nepriklau-( 
gaus vartai; lyg tūkstan- somybės f 
čiai saulių, sutviskėjo pro kalba, nes jais supažindi- . en_-a 
juos amžinoji šviesa; sus- na su Lietuva, jos kančio-f 
kambėjo, paplito, suūžė mis ir siekiais ir tuos, ku- 
galingai amžinojo Džiaug- rie naudojasi tik anglų n 
smo himnais; įžengė Jo- kalba raštais. Bet apie sa- 
nas su Vincu į dangų — ir vo veikimą Vyčiai turėtų 
amžinosios Laimės viešu- rašyti lietuvių kalba. Tai 
las pagavo juos į savo sal- sudarytų geresnį įspūdį į 
dų sūkurį, ir juodu amžių visus, kad mes mylime ir 
amžiams paskendo Švie- gerbiame savo tautinę 
sos didmarėse. įkalbą, kuri yra viena se-

(Iš Šviesos sp. Knygos) niausiu.

I

Clevelando “Dirva” lap
kričio 19 d. š. m. laidoje 
rašo: ___

“Lietuvą savo vėliausio
se kalbose minėjo ir Stali
nas iri Hitleris. Pirmasis 
sakė “išlaisvinsiąs brolius 
Lietuvius”, o antrasis pa
juokė Maskvos žygius 
1940 metais, klausdamas: 
“Gal esama tokių, kurie 
tikėjo, jog Suomija norėjo 
Rusiją, užpulti, o Estija,

m.

Visiems yra žinoma, kaduatvija ir Lietuva troško
“i O *T C? 1 O T- 1 * 4" I » z-yne mažosios tautos suke

lia karus, bet didžiosios, 
ypač totalitarinės.

Brooklyno komunistų 
laikraštis “L.” lapkričio 
19 d. š. m. laidoje rašo:

“Jie puikiai žino, kad 
jokios rusų okupacijos 
Lietuvoje nebuvo, bet per

užkariauti nepaliestas Ru
sijos girias”.

“Tas rodo, kad abiejų 
diktatorių sąžinė negry
na dėl savo nepateisinamo 
elgesio su mažomis ir nie
kam pikto nelinkėjusio
mis Pabaltijo valstybė
mis”.

HAFFENREFFER & CO., INC.
BOSTON, MASSACHUSETTS

BREWERS SlHCE 1870

PICKWICK ALE
Kostumeriams...

★

★

★

Dabar yra trūkumas butelių.

Turiamųjų ant rankų butelių turi užtekti iki karui 
užsibaigiant.

Jums gavimas PICKWICK priklausys nuo bute 
lių sugrąžinimo.
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Mirė ir liko palaidotas 
Pranciškaus parapijos 
čios. lapkričio 19 d.. 
Akstinas.

Labanauskas, 
vedėjas p.

iš šv. 
bažny- 

Simonas

* svečių laukė, 
su šokiais ir mu- 

ilgo ir laimingo 
gražiai lietuviš-

LAWREIICE, MASS.

Elzbietos draugijos 
tencija šv. mišios.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELMIU BODU
• Kuomet kankinatis vidurių užkietėji

mu — žarnos nereiklios, skauda gaiva, 
nėra energijos — palengvinsite sau š»uo 
modemišku būdu — kramtykite FEEN'-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuesu*.ja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MTNT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

buvo pa- 
Apart ska- 

ir gėrimų buvo 
ir dainos. Iš žy- 
dalyvavo mūsų

i i i

šv. Vardo draugija turėjo 
“Whist Party” šeštadienio 
karą, lapkričio 20 d.

Padėkas dienoje įvyko 
narių 

Narės 
corpore” priėmė šv. Komuniją.
Pritaikintą pamokslą pasakė 
klebonas kun. P. M. Juras.

So.la’ietės diriguojant kun. J. 
S. alandžiui. ruošia teatrą. — 
“Coaina" arba “Indijonų Ro
žė”. Perstatys gruodžio 12 d.

I čia jau suvirš treti metai gy 
: vuojančią...

Vėliau salėje
niukins vaišėm s

GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE

Sekmadieni. lapkričio 
Motinų Arkibrolija 

sale”. 3-čią vai. p.

21 u... .
puikios vaisęs turėjo U................

p. I zika. Linkime 
^vvenimo šiaiI o.

kai porelei.
P-lė Margarita buvo darbšti 

ir nuoširdi šios kolonijos lietu
vaitė.

Lapkričio 14 d. p.p. Račkai 
minėjo savo vedybinio gyveni- 

■ mo 25 metų sukakti sukvies- 
dami skaitlingą būrį savo drau
gų ir pažįstamų, ir šios koloni
jos veikėjų. Puota 
ruošta puikiausia, 
nių valgymų 
muzika, šokiai 
mesnių svečių
garbės Konsulas p. Bielskis su 
šeima. Kap. P. 
‘Margučio’ Radio 
Rudelis, chicagietis. dabar tar
naująs Dėdei Šamui mūsų apy
linkėje. fiimininkas K. Lukšis. 
dailininkas p. A. Nikunas su 
žmona ir daugelis kitų. p. Ona 
Račkienė yra judri šios koloni
jos veikėja ir nenuilstanti ko
respondentė. šia proga buvo 
namie ir jų du sūnūs. Vienas 

, _7_ jau karinėje tamvboje coroo-Aguonele. j - j r
ralas. o kitas irgi dirba pas Dė
dę Šamą, kaipo chemikas.

Linkime šiai gražiai šeimai 
ilgiausių metų ir sulaukti auk- 

Šiomis dienomis mūsų koloni- sinių vestuvių. B.S.S.
joje susiorganizavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius iš 
bent kelių grupių lietuvių. 
Kviesime dar ir daugiau. Visi, 
kurie jaučiasi lietuviais esą ir 
nedirba svetimiem — neabejo
tinai prisidės. Išsirinkome val
dybą. pasiskirstėme _ pareigas. 
Tarybos skyriaus svarbiausia 
užduotis bus. suprantama. Lie
tuvos reikalai ir jos nualintų 
žmonių šelpimo darbas, kaip 
greitai bus galima. Rūbų rin
kimas. jų tvarkymas jau ir da
bar galima pradėti. Teko suži
noti. kad kitos tautinės grupės 
jau senai renka rūbus ir laivus 
galėtų jais užkrauti. Mūsų 
mieste daug dirba ta kryptimi 
vengrai, lenkai, graikai, norve
gai ir kiti. Taigi laikas nelau
kiant nieko ir mum pradėti. 
Prie to. tokia taryba labai daug 
prisidės prie palengvinimo ben
drai veikti ir lietuvišąkumo dir
voje mūsų kolonijoje. Taigi 
laukas nelaukiant nieko ir mum 
pradėti. Prie to. 
labai daug prisidės 
lengvinimo bendrai 
lietuviškumo dirvoje mūsų ko
lonijoje, 
iš A. L.
lės.

Džiugu mati naują įtaisą 
mūsų gražioje bažnyčioje. Tai 
yra garsiakalbis. Padaro dide
lį skirtumą. Dabar aiškiai, gar
siau ir toliau galima išgirsti 
visus nranešimus.

ŠV. PRANCIŠKAUS VAR
PELIS. Vol. XIX. November. 
1943. No. 11. Pusi. 673—704. 
Leidžia TT. Pranciškonai. 310 
Orchard PI.. Pittsburgh (10). 
Pa. Prenumerata $2.00 metams.

TT. Pranciškonai Kretingoje 
turėjo didelę spaustuvę, kuriai 
visas tris dideles spausdinamą
sias 
kleb.

tokia taryba 
prie pa
veikti ir

Taigi lauksime darbų 
T. skyriaus Los Ange-

I I 
I
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LIETUVOS AUKŠTIEJI VALDININKAI PRIIMA KARIUOMENĖS PARADĄ. — Lietuva turėjo šaunią kariuomenę ir gerai išlavintą. 
Ji buvo tinkamai pasiruošus ginti savo tėvų žemę, už kurią dar netaip senai (1919-1920 m.), liejo kraują. Tiesa, pirmose kovose žuvo 
daug tautos sūnų, kovose su lenkais, bormontininkais ir bolševikais. Šiandien Lietuvos kariuomenė išblaškyta. Dalis jos yra Rusijos 
fronte, o kita, likusi Lietuvoje, tapo nacių vergais... Bet mūsų kariai, kur jie nebūtų, raminasi: “Nepabūgom audrų... Nepabūgsim ir 
šiandien audros sūkury. Nauja Lietuva, bet senas jos karys, kurio kardo aštrumą pajuto visi mūsų buvusieji priešai. Nesudrebės 
ranka, nesudils kardas iki paskutinio žygio laimėjimo”...

mašinas buvo nupirkęs 
kun. Pranciškus M. Juras.

Toje spaustuvėje buvo spausdi
namas mėnesinis tretininkų or
ganas "Pranciškonų Pasaulis”, 
kuris Lietuvoje ir Amerikoje 
susilaukė 18.000 skaitytojų. Be 
to. TT. Pranciškonų spaustuvė 
spausdino įvairaus turinio 
knygų, kurias kas metais tūks
tančiais egzempliorių skleisda
vo tarp lietuvių Lietuvoje ir 
kitose pasaulio dalyse.

Tačiau, birželio 15 dieną. 1940 
metais. Sovietų 
tingai okupavus

Lapkričio 2 d. turėjome nepa
prastai šaunias vestuves. P-lė 
M. Janušauskaitė apsivedė su 
Marinu inžinierium A. Saltonu 
iš Seatle. Wash. Vestuvės tik
rai buvo gražios ir iškilmingos. 
Pirmutinės tur būti mūsų ma
žoje bažnyčioje. Svečiai beveik 
nesutilpo. Daugelis jų turėjo 
progos pamatyti mūsų bažny-

Rusijai klas- 
Lietuvą. visi 

Lietuvos vienuolynai su visu in
ventoriumi buvo rusų bolševi
kų ir mūsiškių išgamų komu
nistų konfiskuoti. Uždaryta ir 
visi katalikiški laikraščiai. TT. 
Pranciškonai, kaip ir kiti vie
nuoliai. buvo išsklaidyti po vi
są Lietuvą, kitiems pasisekė 
pabėgti į užsienį, gi nemažai 
ištremta į Sibirą.

Iš pabėgėlių TT. Pranciškonų 
į Ameriką pirmasis atvažiavo 
Tėvas Justinas Vaškys. paskui 
pribuvo Tėvas Juvenalis Liau
ba. ir įsikūrė Pittsburgho vys
kupijoje. Jie pradėjo išganin
gai misijonieriauti tarp lietu
vių išeivių, tuo pačiu dėdami 
visas galimas pastangas per 
spaudą tęsti ir plėsti Šv. Pran
ciškaus Ordino reikšmę, užda
vinį. naudą. Tuo tikslu 1941 
metų rudenį, jie užsimojo ir to
liau spausdinti “Pranciškonų 
Pasaulį”, bet nauju vardu, bū
tent. “Šv.
Ii". kurį sumaniai
Tėvas Justinas Vaškys. O.F.M.

TT. Pranciškonų dėka. Šv. 
Pranciškaus Varpelis kas mė- 

1 nesį lankė lietuvių

pelio” prenumeratą iki S2.00. 
Tačiau. atsilygindami savo 
skaitytojams. TT. Pranciško
nai kitais metais išleis “Varpe
lį” padidintą, spalvuotais vir
šeliais. ir turtingiau paveiks
luotą. Be to, kas iki Kalėdų• 
prisius “Varpelio” prenumera
tą $2.00. gaus dovanoms gražų 
ir spalvuotą 
dorių. Gi už 
skaitytojus, 
dra darbius 
Pranciškonai 
šauja dvejas

mus kupinas gražiais pamoki
nančiais straipsnių straipsne
liais. puošdamas savo pusla
pius meniškais paveikslais ir 
talpindamas daug žinių iš Lie
tuvos ir viso pasaulio religinio 
gyvenimo. Gi šis lapkričio nu
meris be galo įdomus ir turinin
gas leidinys. Skaitytojams pa
tartina Įsiskaityti įžymios ir 
talentingos rašytojos Seselės 
M. Felicijos straipsni “Vėlinės 
Lietuvoje”. Taip pat telpa svar
bus kruopštaus rašytojo K. J. 
Pranskio kūrinėlis “Didžiųjų 
Žmonių Gyvenimo Paslaptys". 
Dar tęsiasi Įdomus Tėvo J. Vaš- 
kio aprašymas “Pranciškono 
Kelias į .Virti”. Jei ieškai ste
buklų. kreipkis i Šv. Antaną, 
susidomėdamas nuostabiu;
straipsniu “Šu. Antanas Surado 
Mergaitei Kraiti”. Be dailiosios 
poezijos, šiame lapkričio nu-' 
meryje pradėtas naujas 
lik y bes ir Lietuvybės 
vių” i 
rašomos Amerikos lietuvių pa- mus. 
rapijos. kurios lyg kokios tvir- redaguojamus 
tovės gynė Amerikos lietuvių Čius: 
katalikybę ir lietuvybę, 
skyriuje pirmąją vietą duoda- centro 
ma Šv. Pranciškaus 
parapijai, Lavvrence.
kur klebonauja kun. Pr. M. Ju
ras. didysis Šv. Pranciškaus 
idealų skleidėjas.

1944 metų kalen- 
visus “Varpelio” 
platintojus, 
ir rėmėjus, 
kas mėnesį 
šv. mišias.

Kun. A. Tamoliūnas.

čius), “Gyvajai Lietuvai” 25 m. HUOLietUVIŲSvar 
(eilėraščių rinkinys),1 ■ A • A
“Lietuvių Tautos Atstovų! 
Mitingas” (rinkinys pa-Į 
bėgusių j Rusiją raudono-' 
io Liet, seimo atstovu kal
bų). i

Kad priešnaciškąja pro-Į

j steigiamai Tautų Sąjun
gai, prašė ir Lietuvą pri- 

limti į jos narių tarpą.
Į

(LKFSB) 1918 m. lapkr.’
27 d. į New Yorką susirin-; 
kusi Lietuviu Tautinė Ta-

. _ --------” . Į
poganda silpninama oku-!^a ^(Lithuanian Natio-j 
pantu vokiečių įtaka Lie-i» Fondas? 
tuvoje, mes džiaugiamės,. ’ .’į
bet kad pavergtų'Lietu- Kat Federacija Abst>-J 
vos žmonių sunkios sąly- aent? Sąjunga. Liet Dar-, 
gos išnaudojamos propa- bimnkų Sąjunga, Kat Mo-j 
gandai naujos - raudo- \erLS«™ga’ VFc!al) var': 
nosios vergijos 
protestuojame.

Kaip žinome, patrijoti-, 
niai nusiteikę Lietuvos ju- 

I dėjimo vadai leidžia slap
stą laikraštį Lietuvoje ‘Ne
priklausoma Lietuva’ ir 
kitus. Tačiau patrijotų 

(LKFSB) Tarp Lietuvos darbo sąlygos labai sun- 
“Kata- žmonių komunistai plati- kios: komunistai savo lie- 
Tvirto- na nemažiau kaip ketu- tuviškiems leidiniams pa- 

skyrius, kuriame bus ap- rius lietuvių kalba leidžia- naudoja komunizmo tėvy- 
bolševikų dvasioje nėję esančias spaustuves, 

o patrijotams lietuviams 
reikia dirbti budrių nacių 
šnipų gaudomiems. Be to, 
lietuviams patrijotams Ia- 

lietuvių “Tiesa” (visų šalių komu- bai sunku įsigyti spaustu- 
Mass.. nistai mėgsta kopijuoti vę, o kilus įtarimui ir se- 

komunistų centrą — Mas- kamiems nacių — beveik 
kvą; Maskvoj irgi eina ko- nėra galimybių kur pasi- 
munistų organas “Prav- šalinti į užsieni, 
da”
Kom. Part. .
Resp. Aukščiausio 
bos Prezidiumo laikraštį apie įvykius užsienyje. 
“Tarvbų Lietuvą”, 3. šio

■ “Me
nas ir Literatūra”, 4. Lai

Kokius Savo Leidinius 
Komunistai Platina 

Lietuvoje

laikraš-
1. Lietuvos Komu-

Tame nistų Partijos (bolševikų) 
‘ > komiteto organą

~“s du 750.000 jos atstovauja- Į 
į mų Amerikos lietuvių iš- i 

• - nešė rezoliuciją, kurioje
pripažino Lietuvos laiki
nąją vyriausybę teisėta 
naujai susidariusios vals
tybės vadovybe, prašė' 
prezidento Vilsono ir USA 
vyriausybės pripažinti 
Lietuvos nepriklausomy
bę, prašė Lietuvos atsto
vus prileisti prie pasitari
mų taikos konferencijoje 
ir, reikšdami pasitikėjimą

Nenuostabu, kai skaitai “Šv. 
Pranciškaus Varpeli”, junti, 
kad turi jį pamilti, nes kas mė
nesi tau primena apie katalikų

J. <X1 VUl£ ,
žygius plačiame pasaulyje, apie laikraščjo priedą _

“Prav- šalinti į užsienį. Taipgi 
Tiesa), 2. Liet, patrijotams lietuviams y- 

ir Liet. Tar. ra didelių sunkumų su ga- 
Tary- vimu teisingų informacijų

mūsų brolių kančias 
namuose ir nykiame 
kas svarbiausia, kad 
kviečia tave aukotis 
Tėvynei.

tėviškės 
Sibire, o 
maloniai 

Dievui ir

Kad ir sunkus, 
dėlto yra ryšys

bet vis
su pa-

kraštj “Už Tarybų Lietu- vergtais Lietuvos žmonč- 
Vgv mis. USA lietuvių pareiga.

yra padėti lėšomis organi-
Be to, Lietuvoje platina- zatoriams prieš naciškos

va .

mi komunistų paruošti slaptos akcijos Lietuvoje, 
atsišaukimai į Lietuvos 0 taip gi visais kitais bū- 
partizanus, atsišaukimai į dais remti kovą dėl laisvės 
ūkininkus, šiaip gyvento- lietuvių tautos, kuri neno

rus. Tuose atsišaukimuo- ri nei nacių, nei bolševikų

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų
.-T-

Draugijų Valdybų Adresai
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.
8 tVinfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parktvay—1864-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St.. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

948 E. Broadtvay. S. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St.. So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą, antradienį mėnesio. 7:30 va L 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa.® protokolu raštininke.

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls
702 E. 5th St.. So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineekls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
613 E. 5th St., So. Boston. Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St.. So. Boston, Mus.

Draugija laiko susirinkimus kaa tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. MamtTodėl, jei dar neužsiprenu

meravai “Šv. Pranciškaus Var
pelio”, tai nieko nelaukdamas, 
šiandien užsirašyk sau ir ki-J 

tiems savo draugams. Jei jau se bej laikraščiuose be in- okupacijos, 
skaitai, tai atnaujink savo pre- fOrmacinių žinių ir bolše- 
numeratą kitiems metams, ar- vigams palankios karinės 

propogandos, varoma agi
tacija už raudonąją 
rybinę Lietuvą.

Be laikraščių ir atsišau
kimų, Lietuvoje komunis-'

ba užrašyk kitiems kaip Kalė
dų dovanėlę, ypatingai lietu
viams kareiviams Dėdės Šamo 
tarnyboje. Jie jums bus be galo 
dėkingi.

ta-
15 Metų Nuo Mirties H 

Sudermano

i

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co. 
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham l^Olf-R

I/LKFSB) 1928 metų lap-
Kadangi šiuo karo metu pa- tų platinamos ir Maskvoje kričio 21 d., taigi lygiai 

brango viskas, pabrango popie- išleistos lietuviškos kny- prieš 15 metų, mirė H. Sū
nūs ir klišės, taip pat pabran- gos, kaip pvz., “Didysis' dermanas, vokiečių rašy- 
go ir visas “Varpelio” spausdi- Lietuvių Tautos Priešas” tojas iš Mažosios Lietu- 
nimas. Todėl. TT. Pranciškonai (rinkinys lietuvių rašyto- vos, daug rašęs apie lietu- 

išeivių na-'yra priversti pakelti ir “Var- jų kūrinių prieš vokie- vius.

Pranciškaus Varpe-
redaguoja I

“V;

. -_3__

/
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DIDELIS ĮVYKIS. Gruodžio 
5 d., kaipo pirmą sekmadienį 
mėnesio įpuola Merginų Sodali
cijos bendra šventa Komunija, 
pamaldos ir susirinkimas. Pa
prastai jų pamaldos įvyksta 
2:30 v. p. p., bet gruod. 5 d., į- 
vyks 7:30 v. v. dėlto, kad J. E. 
Vyskupas Richard J. Cushing, 
D. D., yra pasižadėjęs tą dieną 
Sodalietėms kalbėti. O jis te
gali nuo savo pareigų pasiliuo- 
suoti tik vakare. Vyskupo atsi
lankymas į parapiją yra didelė 
malonė ir, įvykis. Už tai į šias 
sodaliečių pamaldas privalėtų 
susirinkti visas jaunimas ir ki
ti, moką anglų kalbą. Dar ir 
dėlto, kad Jo Ekscelencija kal
bės apie misionierių pasiunti
nybę ir misijas, — visiems ka
talikams mylimą temą.

Sekmadienį, kunigai dėkojo 
visiems parapijos koncerto rė
mėjams ir dalyviams. Koncerto 
pelno parapijai likę virš $300.

Lapkr. 23 d., mirė, du metu 
sirgęs, Steponas Kaminskas, .86 
metų, gyv. 632 E. 3rd St. Paė
jo Vabalninku parapijos. Ame
rikoje pragyveno 50 metų. Pa
laidotas iš šv. Petro par. baž
nyčios lapkr. 26 d., 9 v. r., Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Lapkr. 29 d., mirė, ilgai ir 
sunkiai sirgęs, Jonas Kardokas, 
62 metų, gyv. 293 D St. Paėjo 
Kalvarijos parapijos, Suvalkų. 
Amerikoje pragyveno 45 metus. 
Paliko žmoną Marijoną (Salat- 
kaitę), tėvą, du broliu ir sese
rį. Laidojamas, iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, gruod. 1 d., 9 v. 
r., Šv. Mykolo kapuose.

Kalėdninkai vaikščioja po 
City Point pirmadienį ir antra
dienį, dienomis; trečiadienį, 
dieną lankysis po Roslindale ir 
Hyde Park.

PADĖKA

Lapkričio 23 d. mirė du metu 
sirgęs Steponas Kaminskas. 
Palaidotas iškilmingai penkta
dienį, lapkričio 26 d. iš Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Velionis buvo nevedęs. Ame
rikoje pragyveno 49 metus. Pa
ėjo iš Vabalninku par., Dum- 
bliūnų kaimo.

Laidojimu rūpinos p. Juoza
pas Kuncevičius, o jam pagel
bėjo velionio giminaitis And
rius Miliauskas.

p. Juozapas Kuncevičius nuo
širdžiai dėkoja šv. Petro lietu
vių par. kunigams ir kun. A. 
Baltrušiūnui iš Cambridge už 
dvasinį patarnavimą; dėkoja p. 
Andriui Miliauskui už pagalbą 
ir bendrai visiems už dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse;

jį
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dėtosios Panelės Marijos Ste
buklingojo Medalikėlio istori
ja, kuri nusako, kokiuo būdu 
Marija, Dievo Motina, tą me
dalikėlį apreiškė nuolankiai 
Gailestingumo Seselei, būtent, 
Pal. Kotrynai Laburiutei, 1830 
metais.

Gi 46—47 puslapiuose aprašo
ma neliaujahti arba amžinoji 
Stebuklingojo Medalikėlio No
venos istorija Šv. Alfonso lie
tuvių bažnyčioje, kur į pirmą
sias tos Novenos pamaldas su
sirinko 150 maldininkų. “Tų 
pačių metų birželio mėnesį, di
delis gražus meno paveikslas 
atvaizduojąs antrąjį apsireiški
mą Palaimintai Katarinai La- 
bourė (1830 m. lapkričio mė- 

’ nėšio 27 d.)
j pašventintas ir bažnyčioje iš
statytas.

“1935 metais spalių mėnesį, 
vidudienio pamaldos buvo įves
tos, o metais vėliau ir ryto pa
maldos prasidėjo. 1937 metais 
penkerios pamaldos buvo pri
dėtos prie jau esančiųjų, o 1938 
metais kitos šešerios. Dabarti
niu metu,

r

A. A. GEN. S. ŽUKAUSKAS,
pirmasis Lietuvos kariuomenės vadas, kurio vadovau
jami Lietuvos kareivėliai laimėjo kovą su lenkais ties 
Giedraičiais ir Širvintais.

L. Vyčių organizacija gen. Žukauskui įteikė auk
so kardą.

-------------- dėkoja laidotuvių direktoriam
NEPAMIRŠKIME KAREI- S. Barasevičiui ir Sūnui, 254 

VIŲ. Šv. Petro parapijos Mote- W. Broadway, So. Boston, už 
rų ir Merginų kareiviams rem- malonų patarnavimą, 
ti skyriaus vadovybėje, yra Lai a. a. Stepono Kaminsko 
rengiamas vakaras — Whist— vėlė ilsisi amžinybėje! 
parapijos salėje, 492 E. 7th Stį, * 
trečiadienio vakare, 8 vai. To** 
parengimo pelnu bus perkamos 
Kalėdinės dovanos kareiviams.
Nepamirškime kareivių. Ateiki
me į parengimą jų naudai. Sių- 
skime jiems dovanas. Siųskime 
Dievo maldas už juos.

Lapkr. 28 d., tapo pakrikšty- 
. ti šie kūdykiai:

Liudvika Alena Jono ir Sta
sės (Barauskaitės) Demskių; 
Jonas Albertas Jono ir Ono^ 
(Staniulionytės) Curley.

BUY
UNITED 
STATĖS

CTORY

BONDS
AND

STAMPS

★ ★ 
Amerikos Lietuvių Jaunimo 

Žurnalas

I

“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni
mo organizacija—'Lietuvos Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks
luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

“VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jauni

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

torius Ignas Sakalas ir “VYČIUI” ben- 
dardarbiauja jo sukviesti įžymiausi li
teratai.

“VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelieka ne vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTIES”. Tene
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

“VYTIES** kaina metams tik $2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

* ¥

MILŽINŲ KAPAI

Kur lygūs laukai,
Snaudžia tamsūs miškai, 
Lietuviai-barzdočiai dūmoja;
Galanda kirvius.
Kalavijus aštrius
Ir juodbėrį žirgą balnoja.

Nuo Prūsų šalies,
Kaip sparnai debesies.
Padangėmis raitosi dūmai; 
Tai gaisro ugnis,
Šviečia diena naktis;
Liepsnoja ir girios ir rūmai:

TūOTAlffi 
žlMGSNBilV

♦

Tarp tyr.ų plačių 
Ne staugimas žvėrių;
Oi ne! tai našlaitės Lietuvės: 1
Ar verkia sūnaus.
Ar bernužio brangaus.
Kurs jų nebegins, gal pražuvęs.

i
Kryžeivių seniai
Suvadinti svečiai
Į vaišes per Lietuvą traukia:
Ištroškę garbės.
Kad aušra patekės, 
Išvys, ko visai nebelaukia.

Lietuvių pulkai.
Kaip apsako žvalgai.
Ties Kauną per Nemuną plau- 
Po kaimus šauklys [kia; 
(Jo po putų arklys)
Į kovą lietuvninkus šaukia.

Klaidu tarp miškų! 
Vien tik ugnjs gaisrų 
Per Lietuvą kelią parodo, 
Užtemęs dangus
Mėto tankiai žaibus:
Jau klaidžiot svečiams

i

NOVENA STEBUKLINGO
JO MEDALIKĖLIO DIEVO 
MOTINOS GARBEI. Pusi. 47. 
Šv. Alfonso bažnyčia, Baltimo
re, Maryland.

Mums malonu girdėti, kad 
Jo Ekscelencija arkivyskupas 
Mykolas J. Curley, D. D., įver
tindamas nuopelningą kunigo 
D-ro Liudviko J. Mendelio 15 
metų darbuotę Šv. Alfonso lie
tuvių parapijoje, lapkričio 
penktąją oficialiai jį paskyrė 
klebonu.

Baigęs teologijos mokslus 
Propagandos Universitete, Ro
moje, ir įšventintas sausio 15 
dieną, 1928 metais, kun. Liud
vikas J. Mendelis dar ten pasi
liko kaip privilegijuotas prisi
rengti galutiniems kvotimams 
Propagandos Universitete teo
logijos daktarato laipsnio ga
vimui. Tų pačių metų birželio 
19 dieną, nuopelningai išlaikius 
kvotimus, jis apturėjo garbin
gąjį daktaratą: Sacrae Theolo- 
giac Doctor, taip pat gaudamas__ _____
du medalius: sidabrinį ir auksi- laikomos 
nį. žymėtina, kad jis vieninte
lis gavo visus aukščiausius ir 
pilnuosius požymius iš visų 
dogmatikos skyrių 
guoju pažymėjimu: Cum pleni- 300,000 asmenų buvo įrašyti į 
tudine suffragiorum.

Tų pačių metų liepos mėnesį
apleidęs Romą, kun. Liudvikas pradėjo reikštis stebėtinos Die- 
J. Mendelis, S. T. D. važiavo į vo malonės. 1937 metais virš 

iškilmin-1800 malonių buvo apturėta per

buvo iškilmingai

turėtų ją pamilti, rašant kleb. 
kun. Liudvikui J. Mendeliui, 
S. T. D., 114 West Saratoga St., 
Baltimore, Md. Perkant pavie
niais egzemplioriais, kainuoja ■ 
25 centai. Gi užsakant 100 eg- " 
zempliorių, kainuoja $15.00. Ta 
graži ir meniška Novenos kny
gutė tinkama visiems, ypatin
gai mūsų kareiviams, kurie la
bai trokšta religinio turinio 
kūrinėlių. Gi kleb. kun. L. J. 
Mendelis, S. T. D. yra pasiun
tęs jau 80,000 tos Novenos eg
zempliorių kapelionams karo 
tarnyboje išdalinti kareiviams.

Kun. A. Tamoliūnas.

I

pirmadieniais yra 
devynerios novenos 

o antradieniais —pamaldos,
penkerios. Maždaug 8,000 žmo
nių lanko šias pamaldas kas 

su garbin- savaitė. Nuo įvedimo novenos

medalikėlį.
“Jau iš pradžios novenos

PARSIDUODA
trijų šeimynų, 18 kambarių 
gražus namas su visais impro- 
vementais, gerame stovyje. 
Kaina prieinama.

S. MOTEJUNAITĖ,
25 Roseclair St.. Dorchester, 
Mass. Tel. COLumbia 1347.

IBiraevitta Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBlNINKC 

Lietttvitj Graborius ir 
Salsamuetojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
so. boston. Mass.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester AvO.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Botton, Mast. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktoriui ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarna vimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Marijos užtarimą ir viešai pa
skelbta. Beveik, kas mėnesį a- 
pie šimtas laiškų prisiunčiama, 
kuriuos rašytojai praneša apie 
apturėtas malones ir prašo vie
šai paskelbti.

“Kas pirmadienį ir antradie-

Tūkstantį žingsnelių
Nuo mano namelių
Negaliu nueiti pas mergužėlę.

Pvamta drylia, lia lia (2) 
Negaliu nueiti pas mergužėlę.

' 2-
Ėjau per laukelį,
Dobilėliai žydi, 
Rodos, kad mergelė 
čia mane palydi.

! 3
Ėjau per upelį,
Upelytis teka, 
Rodos, kad mergelė 
Čia su manim šneka.
4.
Ėjau per kiemelį 
Ant galų pirštelių. 
Kad neprižadinčiau 
Mergelės tėvelių.
5.
Dureles pravėriau, 
Kepurėlę kėliau; 
Labs vakars, mergelę. 
Pas tave atėjau.
6.
Suskaityk, mergelę. 
Kiek aguonoj grūdų? 
Niekur nėra tokių. 
Kaip mudu abudu.
7.
Pasakyk, mergelę. 
Kiek mėnesy dienų ? 
Kitos tokios nėra, 
Kaip tu tiktai viena.
8.
Mėnesy dienelių 
Trisdešimt ir viena. 
Daug yra bernelių. 
Ne tiktai tu vienas.
9.
Senojo tėvelio
Yra pasakyta, 
Kad bernelio meilė 
Su nuodais maišyta.
10.
Senosios močiutės
Yra pasakyta. 
Kad mergelių meilė 
Su medum maišyta.
11.
Viena žvaigždė šviesi, 
Antra dar šviesesnė.
O mano mergelė
Už visas gražesnė.

nusi-
I bodo.

Sutrinko miškai.
Lyg Perkūnas aukštai. 
Ir štai netikėtai Lietuviai,
Tarytum ugnis, 
Kad ant stogo užšvis. 
Apraitė Kryžeivius, užgriuvę.

Ir buvo mūšis!
Apsiniaukus naktis
Ją dienai parodyt bijojo! 
Tik kūnų šimtai.
Suguldyti aukštai.
Ilgai ant tos vietos dribsojo.

Dabar ten baisu!
Nieks nakties tamsumu
Pro šalį praeit nemėginąs;
Esą tai senų 
Kapiniai milžinų.
Ir sako, būk tankiai vaidinas.

Maironis.

Lietuvą ir pirmąsias 
gas šv. mišias atnašavo Viekš
nių parapijos bažnyčioje.

Svečiuodamas Lietuvoje, pa
tyręs pastoracijos darbo ir ap
lankęs kai kurias šventoves, 
kun. D-ras L. J. Mendelis grįžo 
i U. S. A., turėjęs antrąsias iš
kilmingas primicijas Švenčiau- nį, kaip katalikai taip nekata- 
sios Trejybės lietuvių parapijos likai, renkasi Šv. Alfonso baž- 

[ bažnyčioje. Wilkes-Barre, Pa., • nyčion. pagarbinti Mariją, gie- 
kur brangieji jo tėveliai pri- doti Jos giesmes ir išprašyti 
klausė, ir rugsėjo pirmąją 1928 sau malonių. Maldingumas ir 
metais buvo paskirtas eiti vi- uolumas lankančiųjų noveną y- 
karo pareigas Šv. Alfonso lie- ra pilnas meilės ir pasitikėji- 
tuvių parapijoje, Baltimore, mo. Kartais pasitaiko, kad as- 
Md., kur klebonavo kun. J. Lie- muo netikėtai užėjęs į bažny- 
tuvnikas, tuo metu sirgęs ir ne- čią pastebi tą nuostabų dievo- 
galavęs akimis, kurs begalo nu
sidžiaugė gavęs tokią didelę 
pagalbą kun. D-ro Mendelio as
menyje, ir į jo rankas atidavė 
parapijos vadovybę.

, Kun. D-ras L. J. Mendelis iš 
■pat pradžių energingai darba- 
ivosi, tvarkydamas parapiją ir 
i organizuodamas katalikiškas 
draugijas. Jis taip pat įvedė 

į skaitlingų novenų, kaip prie 
į Šv. Teresėlės, Šv. Ritos. Šv. O- 
|nos ir Šv. Antano.
Stebuklingojo Medalikėlio 

Novenos Istorija
Be to, kun. L. J. Mendelis, 

S. T. D. nuostabiu būdu, sausio 
10 dieną, 1935 metais, pradėjo 
nenustojančią Stebuklingojo 
Medalikėlio Noveną Dievo Mo
tinos garbei.

Meniškai
Novenos knygutėje
puslapyje telpo Nekaltai Pra- vena Dievo Motinos garbei ir

tumą, pats užsidega meile ir 
maldingumu ir tampa uolus 
apaštalas šio grasaus pamaldų- 
mo .

! Tai D. G. klebono kunigo D-ro 
Liudviko J. Mendelio nuopelnai. 
Atsidavusiai ir išganingai dar
buodamasis per 15 metų, jis 
Šv. Alfonso lietuvių bažnyčią 
išgarsino plačioje Šiaurės Ame
rikos padangėje, gi neliaujan
čiu Stebuklingojo Medalikėlio 
Novenos populiarinimu Mari
jos, Dievo Motinos, garbei, di
deliai įvertino tą Šv. Alfonso 
lietuvių bažnyčią, kuri ne tik 
visų branginama Baltimorėje, 
bet ji šiandien tapo viena iš 
garsiausių šventovių plačiame 
katalikiškame pasaulyje.

> Plačioji lietuvių visuomenė 
išleistoje naujoje turėtų daugiau susidomėti ta 

trečiame Stebuklingojo Medalikėlio No-
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ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

I 
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BALUSI AIBES
POPULAR JQc EACH 
NUMBERS T7

Also limited supply 9< OZ4, 
6SQ7. 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8. 7F7, 

1LN5. 27. 26. 24A, 77.
78. 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 

WILL AI^SO SVPPI.Y DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLANO 
Satisfaction quaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UN1ON ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

Tel. TROtvbridge 6330

I

J.RtMlAM.1.
(HBPšYS)

Lietuvis Gydytojas 

278 HARVAR0 $?RE£f
Kampas Ifiman arti Ottrs! Sq. 

CAMBRIDGE, MASS. 
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

įamžinkite Saro Vardą į IMo Kam
Iš visų Marijos stebuklingų šventovių labiau

siai yra pagarsėjęs Liurdas, kur prie Masabielio 
upės, 1885 metais Šv. P. Marija apsireiškė matai 
mergaitei Bernadetai. Toje vietoje, kur Marija 
apsireiškė, atsirado šaltinis vandens, gydąs įvai
rias kūno ligas.

Kas norėtų plačiau apie Liurdą, Švenčiausios 
Panos Marijos apsireiškimus ir įvykusius Liurde 
stebuklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo 
P. Bučio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis 
“Darbininkas” spausdina.

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip 
tai: Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, ka
riai švč. Marija apsireiškė, įvairių ligdnių, kurie 
stebuklingai pasveiko ir kitų paveikslai.

Norintieji gauti šią begalo naudingą knygą, prisidėkite prie jodas 
išleidimo. Kas aukos S5.00 ar daugiau, tas gaus knygą ir jų vardai bus 
įamžinti - atspausdinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas 
siųskite: Darbininkas. 366 W. Broadway, So. Boston. Mass.
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Lietuviškos Dainos Suomiu 
Programoje Londone

I

Sekmadienis Pagonių Salyje
Saleziečio Misijonieriaus Prisiminimai

- Ruošimasis Mišių Aukai - Misijo- 
nieriaus Draugai - Kyvarų Bruzdėji
mas - Katekizmo Mokymas - Dovanų 
Dalinimas - Ligoni Reikia Aprūpinti.

Į
(LKFSB) BBC radijo 

programos vadovybė suti
ko duoti lietuviškų dainų 
valandėlę, tik kol kas ne 
lietuvių, o suomių prog
ramoje. Londono lietu
viams nemažas rūpestis 
surasti tinkamų plokšte
lių.

I HYTIMU ==
I VALSTYBIŲ ŽINIOS
i______________ l. —... r

Laikraščio "Amerikos"
Dešimtmetis

(LKFSB) Įtakingas ry- kės Barre, Pa., 1930 
' tinių valstybių lietuviška
sis savaitraštis “Ameri
ka” šiemet gruodžio mė
nesyje švenčia savo gyva
vimo dešimtmetį. Anks
čiau Brooklyne ėjo “Gar- 

' sas”. Šiam išsikėlus į Wil-

Šventas Tėvas. Pijus XII ir Jo Eminencija. Bostono 
Kardinolas O’Connell.

jlį buvo užvažiavę kun. J. Va
lantiejus ir kun. P. Juras.

Porą dienų čia viešėjo kun. 
Dambrauskas, MIC., iš Chicago.

Lapkričio 24 dieną mokiniai 
buvo paleisti Padėkos dienos 
atostogoms ligi pirmadienip, 
kada pamokos vėl prasideda.

Marianapoly gyvenęs J. V. 
Navickas lapkričio 17 d. išva
žiavo į kariuomenę. Kur jis y- 

; ra, ligšiol dar nepranešė. Jisai 
i yra a. a. kun. J. Navicko brolio 
sūnus, atvažiavęs į Ameriką šio 
karo pradžioj.

Marianapolio kolegijos vado- 
i vybė labai džiaugiasi ta para
ma, kurią lietuviai katalikai 
paskutiniu laiku parodė kolegi
jai aukomis. Ypač gražų pa
vyzdį davė Worcesterio Šv. Ka
zimiero parapija, kur lapkričio 
21 d. per pamaldas bažnyčioje 
kolegijai buvo suaukota 
dolerių.

NEWARK,N.J

ELIZABETH, H. J.

619

Švč. Trejybės lietuvių par. 
bažnyčioje prasideda Novena 
prie Panelės Švenčiausios Ne
kalto Prasidėjimo lapkričio 30 
dieną. 8 valandą rytą, o vaka
rais 7:30 vai. Novena bus lai
koma iki gruodžio 8 dienos, ir 

į iškilmingai baigsis 7:30 vai. 
į vakare. Novena yra skiriama 
už kareivius ir pasaulio taiką.

Gruodžio 5 dieną, 3 vai. po 
pietų įvyks Šv. Valanda ir duo
dami garbės vaizdeliai (Honor 
Roll) visoms šeimynoms, kurių 
sūnūs randasi kariuomenėje.

Noveną ves Kun. J. Stašaitis, 
Selezijietis. Kviečiu visus savo 
parapijiečius ir kaimynus nau
dotis Dievo malonėmis ir prisi
ruošti Šv. Kalėdom.

Kleb. Kun. Ig. Kelmelis.

50 Metų Atgal
...“Draugijų veikimas 

vietinius lietuvius, kuriuose; 
kyla troškimas eiti prie steigi
mo savosios parapijos. Tuo lai
ku atsilanko kun. J. Žebrys, ku
ris sušaukia susirinkimą ir ei
na per namus sukviesti žmones. 
Draugijos pritaria (Šv. Kazi
miero ir Šv. Jurgio) ir įvyksta 
tas susirinkimas rugsėjo 4 d.

į Nevvarke šv. Trejybės para
pija gruodžio 5 dieną, ruošia 
card party, vadovybėje Moterų 

; Sąjungiečių dėl bažnyčios pa
baisų. Prasidės 6 valandą vaka
re. Sąjungietes ir klebonas 

riša kviečia atsilankyti.
i

i BRIDGEPORT, CONN.

PŪSD AM AS RAGĄ ŠAUKIAU PAMALDOMS
★ IŠAUŠO gražus sek

madienio rytas. Miške, 
tartum avily visoks gyvis 

pradėjo knibždėti; užgesę ky
varų laužai vėl pamažu pradėjo 

rusenti.
★ MISIJONIERIUS kunigas dar 

prieš saules tekėjimą jau dėkojo Dievui 
už laimingai praleistą naktį. Iš jo iau be 

laiko susenėiusio veido buvo galima išskai
tyti. kad šiandien turės įvykti kažkas. Aš taip 

pat stropiai rengiausi paruošdamas altoriuj 
šventajai mišių aukai ir pūsdamas ragą šaukiau 

pamaldoms kyvarus. kai kuriuos jų jau krikščionis.
GALVOS PAPUOŠTOS PAUKŠČIŲ

PLUNKSNOMIS
★ IŠ VIENO ir iš kito miško tankumyno pradėjo 

lįsti žmogystos. Vyrai su šautuvais, visi nuteptais 
veidais, daugelis pusnuogiai, vienas kitas jau su kel
nėms; galvos papuoštos paukščių plunksnomis. į abi 
ausis įvarstyti pagaliukai. Moterys kiekviena su vai
ku ant nugares ir su savo neperskiriamais draugais — 
šunim ir paršeliui; ant kaklo bent šešios eilės visokių 
spalvų karolių iš beždžionės dantų, kurie nežmoniškai 
barška: apatinėje lūpoje prasidūrusios skylę ir jon 
įvėrusios tam tikrą iš medžio išdrožta lazdelę — vis — 
gražumui...
★ Jei kas dar nežinotų kas per vieni yra tos būtybės 

ii norėtų sužinoti, mielai paaiškinsiu. Tai misijonie- 
riaus draugai, tai jo tikslas, dėl kurio jis paliko savo 
gimsąią šalį, pasiaukojęs jų sielas gelbėti.

MANIAU PASAULIO GALĄ ATĖJUS |
★ 1 Tepraėjo valanda, kaip misijos kiemas jau pričiu- tėleje kunigas iš lėto lipo altoriaus laiptais,

žėjo pilnutėlis. Nebuvo galima nė susiklausyti: parše- PRASIDĖJO ŠV MIŠIŲ AUKA
★ Aš ir drauge su manimi dvi vienuolės pradėjome 

kalbėti maldas kyvarų kalba; mūsų gerieji parapijie
čiai kartojo mūsų ištartus žodžius. Malonu buvo ma
tyti, kaip tie. niekuomet dar negirdėję apie Dievą, re
ligingai laikėsi koplyčioje, kas atsirėmęs į sieną, di
desnė dalis ant kulnų atsisėdę, kitas stovėdamas su 
šautuvu, lyg sargybą Viešpačiui eidamas; bet nė vie
nas nedrįso prašnekti ar susijuokti.

VYRAMS — PARAKO; MOTERIMS ADATŲ
★ Šv. Mišioms pasibaigus, vėl prasidėjo triukšmas; nytas simpatijas, 

visi apspito misijonierių prašydami dovanų; vyrai pa
rako, veidrodžių, moterys adatų bei siūlų, o vaikai ran-j

; kas atkišę laukė saldainių. Visus reikėjo patenkinti, 
duodant šį tą kiekvienam. Paskui vėl sušaukėm visus 
į koplyčią truputį katekizmo pamokyti, supažindint: 
su svarbiausiomis tikėjimo tiesomis, kai kuriuos pa- 
ruošdami ir netolimam krikštui.
★ Nė kiek neprailgo bemokant juos Dievą pažinti 

kaip atėjo dvylikta: reikėjo vėl juos paleisti į mišką, 
paragint, kad ir.kitą sekmi dienį ateitų į misijos kie
mą.

Jo Eminencija Kardinolas O’Connell, 
Bostono Arkivyskupas, 

savo ganytojiškame misijų reikalu laiške dvasiškiams 
ir tikintiesiems rašė: “Kuomet šių dienų katalikiškų 
Misijų istorija bus parašyta, ji sudarys garbingą lapą 
Bažnyčios metraščiuose. Rinktiniai pasišventėliai, vy
rai ir moterys, savęs išsižadėję ir iešką vien Kristaus 
garbės ir sielų išganymo, susiduria su didžiomis sun
kenybėmis ir kančiomis savo kilniose pastangose su
pažindinti stabmeldžius ir netikinčiuosius su Kris
taus mokslu... Bet nežiūrint tų sunkenybių ir pavojų, 
tie drąsūs Kristaus kareiviai, pamiršę savisaugą, to
liau tęsia tą Dievo darbą visuose pasaulio kraštuose”.

Vy
tauto Didžiojo metais ry
tų provincijos Kunigų 
Vienybė įsteigė kitą lietu-Į 
višką spaustuvę, kuri atli-j 
ko lietuviškųjų parapi
jų spaudos darbus ir ku-' 
rioje buvo rengiamasi iš
leisti lietuvišką laikraštį/ 
Iš pradžių tos apylinkės 
lietuvius kurį laiką aptar
navo “Darb i n i n k a s”. 
Brooklyne naujai įsteigtoj 
spaustuvėj leista vienkar
tiniai leidiniai, kaip “Vy-j 
tauto Pranašas”. 1933 m. į 
Kunigu Vienybė nutarė' 
jau įsteigtojoj spaustuvėj 
leisti lietuviškąjį laikraš
tį “Amerika”. Tam buvo 
sutvertas Lietuvių Uni- 
versalis Biuras, o redakto
riumi buvo pakviestas Vil
niškis. Jam faktinai daug 
padėjo kun. Jonas Balkū- 
nas, kurs drauge su re
daktoriumi net prie laik-!1893 m- kuris sutveria pastovią 
raščio techniško darbo | organizaciją rūpintis bažnyčios 
praleisdavo ne vieną nak- reikalais iki gaus kunigą ir pa
tį. Kunigui Balkūnui su- sistatys bažnyčią. Vyksta ats- 
sirgus į redakciją • buvo tovai pas vyskupą Wigger pra- 
pakviestas Juozas Lauč- šyti leidimo 
ka, kurs jau buvo įsigijęs 
gerą patyrimą dirbdamas 
prie “Darbininko”, be to— 
išėjęs aukštąjį teisių mok
slą Kauno Universitete. 
Redaguoti Juozas Laučka 
pradėjo 1936 m. spalių 10 
dieną ir nuo to laiko be 
pertraukos “Ameriką” re
daguoja iki šiam metui. 
Laikraštis taipgi yra glo
bojamas direktorių, kurių 

, sąstatas: kun. Aleksiūnas, 
. kun. J. Balkūnas’ kun. N. 
. Pakalnis, Kazys Krušins- 

kas. Juozas Laučka, Da- 
. nielius Averka. “Ameri- 

kas” administracinius rei
kalus sumaniai tvarko D.

i Averka. “Amerika” suge- 
■ bėjo pritraukti žymių ben-

liai žviegė, vaikai ant motinų nugarų rėkė, šunų būrys 
tarp savęs bičiuliavosi, vyrai iš šautuvų taikė į prale
kiančius paukščius; maniau pasaulio galą atėjus, ka- dradarbių, kaip prof. Pak- 
da. papūtus ragą, visi lyg vienas sužiuro į tą pusę, iš štas, pulk. Grinius, rašy- 
kur ėjo balsas; bruzdėjimas pamažu liovėsi, šunys lyg toja Aukštaitė ir daug ki- 
netiketos tylos išsigandę, išbėgiojo; paršeliai urzgė- tų. Redaktorius Juozas 
darni snukiu žemę knaisiojo. Mažoje misijų koply- Laučka į jį įdeda daug 

darbo ir sumanumo, pa
darydamas laikraštį įvai
rų, turiningą, plačių pa
žiūrų. kurs varo gilų kul
tūrinį ir tautinį darbą, ne- 
įsiveldamas į beprasmes 
diskusijas. “Amerika” y- 
ra virtusi visų mėgiamu, 
inteligentišku savaitraš
čiu ir mes jai linkime to
kiu pat tempu ir toliau da
ryti pažangą ir skinti pel-

MARIANAPOLIO ŽINIOS

daryti rinkliavą į 
tam reikalui tarp vietinių lie
tuvių. Organizacijos valdyba 
susidarė iš sekančių asmenų: 
Vincas Ambrazevičius — vedė
jas. Vincas Burinskas — vice- 
vedėjas, Andrius Salyklis — 
protok. rast., St. Pranys —; 
rast., Sim. Makauskas — ižd., | 
V. Kalinauskas. J. Macys ir J. 
Vaičiulis — iždo glob.

Rugsėjo 17 d. įvyksta kitas 
susirinkimas, kame kun. J. Že- 
brys pasako sužadinančią kal
bą. po kurios visi vienbalsiai 
užsideda pagrindinį mokestį po 
$20.00 asmeniui, parapijos stei
gimo pradžiai. Eina pasitarimai 
apie būsimos parapijos užvar- 
dinimą. Kyla mintis pavadinti 
bažnyčią Sopulingos Dievo Mo
tinos vardu. Tačiau, kiek vė
liau pamainoma į Šv. Petro ir 
Povilo vardą. Nuo tada ir visas 
veikimas vadinamas “Šv. Petro 
ir Povilo parapijos darbuotė”. 
Susirinkimai buvo laikomi kas 
mėnesis. per kuriuos renkama 
mėnesinė duoklė parapijos stei
gimo fondan. Taip pat rengia
ma loterijų, kurių premijas pa
tys nariai suaukodavo, daug 
pramogų, teatrų, balių, pikni
kų ir t. p.

Kai susidarydavo žymesnė i 
suma pinigų, iždininkas vežda
vo pas vyskupą, kuris buvo fon
do globėju. Vyskupas organi-; 
zacijos darbuotę užgiria ir rū
pinasi gauti lietuvį kunigą. Su 
tuo šios kolonijos veikimas ir 
pradėjo gyvėti”... Taip rašoma 
parapijos 40 metų jubiliejaus 
atsiminimuose. Rap. j

Lapkričio 21 d. įvyko parapi
jos choro metinis koncertas, 
kuris pavyko. Solistas F. Stan
kūnas su savo dainomis ir gra
žiu bass-baritonu balsu žmones 
tikrai palinksmino. Dainos bu
vo klasiškos, liaudies ir juokin
gos. Vietiniai choro solistai ir 
p. Anna Radvilaitė, Anna Ja- 
nušaitė, sesutės Šilinskaitės, p. 
Boleika irgi padainavo gražių 
dainų solo ir duetų. Choras su
dainavo “Vienas žodis ne šne
ka” ir kartu su solistu Stankū
nu Amerikos ir Lietuvos him
nus. Visiems akompanavo muz. 
A. Stanišauskas, o programą 
vedė kun. Al. Zanavičius.

i Žmonių buvo pilna svetainė 
■ir visi tik kalbėjo apie gražių 
' dainų programą. Dėl šio kon- 
' certo ir per koncertą daug dar- 
bavosi choristai: Anna Radvi- 

' laite. Anna Janušaitė, Mery, 
Florenc ir Clara Šilinskaitės.

I Helen Kukliauskaitė, Catherine 
Pakeltis. Aldona Dulbis, Cathe
rine Andriulaitienė, V. Brilvit- 
cas. St. Ribokas. J. Čisienas, V. 
Boleika. Iš parapijiečių pasi
darbavo p. Lučinskienė, p. Lu- 
činskas, p. Minalga, p. Stru- 

’tinskienė pardavė 22 tikietus, 
p. Mikutckis, p. Norkevičius. 
Koncerte buvo svečių pi Bara
nauskas iš Waterbury. Jonas 
Steponaitis iš Brooklyno, ir 
vietinis klebonas kun. J. V. 
Kazlauskas. Šio koncerto pel
nas buvo parapijai. Šis koncer- 

i tas bus ilgai atminčiai bridge- 
1 portiečiam. Taipgi orkestras 
buvo J. Thomo Brooklyniečio, 
kurie gerai grojo šokius. O.

KAI Aš BUVAU 
MAŽUTĖLIS

VYRAS SUNKI M SUSIRGĘS
★ Besiruošiant mums keliauti atbėga moteriškė, 

uždususi, verkšlendama, gūdi, josios vyras sunkia’ 
susirgęs ir prašo užeiti pas juos j namus; prašo, kac 
atsineštų vaistų. Viską palikę, porą kąsnių užkandę 
mandijokos (šiltų kraštų d:ona, panaši j bulvę), ruo
šėmės kelionei apsirūpinda: ii reikalingiausiais vais
tais ir, žinoma, sveikatos vandeniu. kad prieš mirsiant.

Pagonių tėvų dukreles Indijoje dabar pasišventu- būtų galima atiduoti Dievui skaisčią, krikšto vandeniu 
šios vienuolės aprūpina savo žmonių apleistuosius. nuplautą sielą.

Sekmadienį, lapkričio 21 d., 
Marianapolio kolegiją aplankė 
retas svečias — Dr. M. Deve- 
nis iš Waterburio. Jisai yra vie
nas iš nedaugelio, kuriems teko 
laimė ištrūkti iš Sovietų ištrė
mimo nuo Ledinio Vandenyne 
krantų. Daktaras su žmona ii 
dukrele apžiūrėjo Marianapolj 
ir pasižadėjo vėl kada apsilan
kyti.

Kun. Dr. K. Gečys yra užsu
kęs Marianapolin ir čia biblio 
tekoje renka medžiagą savo 
knygai “Catholic Lithuania”.

Kiek laiko atgal į Marianapo-

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

TVįįnHU

Kai aš buvau mažutėlis. 
Man pieneliu girdė. 
Dvidešimt pirmų metelių 
Ašarėlėms virkdė.

Tu Lietuva, tu mano,
Tu brangi tėvyne, 
Tu Lietuva, tu mano, 
Šalele gimtine.

Pasdabojau mergužėlę 
Penkiolikos metų.
Nes man leido motinėlė 
Vesti jau šiais metais.

Tu Lietuva...
Laukiau metus, laukiau antrus. 
Ant trečių pastojau.
Mano mielą mergužėlę 
Kitas pasdabojo.

Tu Lietuva...
Pasbalnojau sau žirgelį. 
Man kančiukas rankoj: 
Sudiev, sudiev, mergužėle, 
Tegul kitas lankos.

Tu Lietuva...




